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İRAM HAKKINDA

İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası 
ilişkilerde dikkate alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü 
tarihî ilişkiler, sınır komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok 
yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir 
düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle 
İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz dosyaları hazırladığı 
gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı gereksinimini 
karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, atölye, 
ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de 
İran’a ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını 
paylaşabilecekleri bir platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan 
güvenliğe, Şiilikten toplum ve kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim 
içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır. Hâlihazırda yerli ve yabancı partnerleri 
ile çok sayıda proje çalışmasını sürdüren İRAM, elinizdeki İRAM Bülten’i siz değerli 
okuyucularına sunmaktan mutluluk duyar.
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Değerli İRAM Bülten Okuyucuları,

İRAM Bülten’in şubat sayısı ile karşınızdayız. Kurumumuz her 
ay İran ile ilgili ön plana çıkan, bölgesel ve küresel dengeleri 
etkileyen ya da etkilemesi muhtemel olayları titizlikle ele 
almaktadır. Bu sayımızda da ay içerisinde incelemesini yaptığımız 
konularda; haber analiz, görüş ve kitabiyat yazılarımızı sizlerle 
paylaşmaktayız. Aynı zamanda haftalık gündem değerlendirmesi, 
çevrim içi paneller, seminerler, atölyelerden oluşan etkinliklerimizi 
ve infografiklerimizi de sizlere sunmaktayız. 

Şubat sayımızda İran özelinde; Ehlibeyt ve Akdeniz Koridoru, 
İranlı Gazetecilerin Yaşam Mücadelesi, İran-ABD Denkleminde 
AB’nin Ara Buluculuğu, Biden’ın Muhtemel İran Anlaşması ve 
Bölgesel Etkileri, 1400 Yılı Mali Bütçesi, Ekonominin İkinci Çeyrek 
Göstergeleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Katılım, Çabahar 
Projesi, Ceyşü’l-Adl Operasyonu, Rusya’ya Stratejik Ortaklık 
Önerisi, Petrol İhracatı ve 2021 Projeksiyonu, Petrol Fiyatlarının 
Yükselişi, Sincar Operasyonu, PKK/YBŞ ve İran Destekli Milisler 
gibi çeşitli konuları içeren görüş ve haber analizlerimize yer verdik. 
Ayrıca aylık İran kronolojisi ile de zenginleştirdiğimiz Bülten’imiz, 
etkinliklerimizin de yer aldığı şubat ayı çalışmalarımızın bir 
bölümünü kapsamaktadır. 

İRAM’ın daha kapsamlı çalışmalarına ve yabancı dillerdeki 
araştırmalarımıza internet sitemiz aracılığıyla ulaşabilir,  
2020 yılını kapsayan çalışmalarımızı içeren İRAM 2020 Yıllığı’nı 
temin etmek ve kurumsal iş birliği taleplerinizi iletmek için 
Merkezimizin Ankara ya da İstanbul ofisleri ile iletişime 
geçebilirsiniz. 

Bülten’imizin şahsınız ve kurumunuz için faydalı olmasını umuyor 
ve sonraki sayılarda buluşma temennisiyle sağlıklı, huzurlu ve 

başarılı bir ay diliyorum. 

Dr. HAKKI UYGUR

İRAM Başkan Vekili
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01 İran, yeni hibrit yakıtlı uydu taşıyıcısı 
“Zülcenah”ı tanıttı. 

02 İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 
2015’te imzalanan Nükleer Anlaşma’ya (KOEP) 
dönme konusunda İran ve ABD tarafının 

girişimlerinin “uyumlu hâle getirilmesi” ve “koordine 
edilmesi” için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Josep Borrell’in destek verebileceğini söyledi. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükûmeti tarafından 
önerilen bütçe tasarısı İran Meclisi tarafından reddedildi. 

03 İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suudi 
Arabistan’ın yeni nükleer müzakerelere dâhil 
olmasına yönelik Fransa’dan gelen teklifi 

reddetti. Bunun yanında İran Cumhurbaşkanı, Nükleer 
Anlaşma’nın yeniden müzakere edilmesini kabul etmezken 
KOEP’in hiçbir kısmının değiştirilmeyeceğini söyledi. 

04 Belçika’da bir mahkeme, rejim muhalifi bir 
İranlı grubun Fransa’daki mitingine bombalı 
saldırı planlamak gerekçesiyle yargılanan İranlı 

diplomat Esedullah Esedi’yi 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

İran’ın onay verdiği tek yabancı menşeli aşı olan Rus 
“Sputnik V” aşısının ilk partisi Tahran’a ulaştı. 

05 Tahran’daki Birleşik Krallık Büyükelçiliği, 
İran’ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı 

(COVAX) kapsamında 4,2 milyon doz Oxford-AstraZeneca 
aşısı satın aldığını teyit etti. 

06 Bloomberg, Joe Biden yönetiminin Nükleer 
Anlaşma’ya dönülmesi yolunda bir adım 
olarak petrol satışlarına uygulanan da dâhil 

olmak üzere ekonomik yaptırımları kaldırmadan İran’ın mali 
sıkıntısını hafifletecek yollar aradığını bildirdi. 

07 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 
Devrim Rehberi Hamenei’nin Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’e mesajını iletmek 

üzere Moskova’ya gitti. Kalibaf’ın Moskova’da Putin ile 
görüşmesi beklenirken Rusya tarafından koronavirüs salgını 
dolayısıyla uygulanan sağlık protokolleri nedeniyle görüşme 
gerçekleşemedi. 

08 İran’ın KOEP’i yeniden müzakereye 
açmayacağının altını çizen İran Dışişleri 
Bakanı Zarif, mevcut Nükleer Anlaşma’nın 

sonuçlandırıldığını ve bu konuda yeni herhangi bir müzakere 
yapılmayacağını söyledi. 

Amerikan-İsrail siber güvenlik şirketi Check Point, İran’ın 
siber uzayda 1.000’den fazla muhalifi hedef alan iki izleme 
operasyonu yürüttüğünü bildirdi. Check Point’in raporuna 
göre operasyonlar, Birleşik Krallık ve ABD’nin de dâhil 
olduğu 12 ülkede ve İran’da bulunan muhaliflere yönelik 
düzenlendi. 

09 İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Kasım 
2020’de düzenlenen Muhsin Fahrizade 
suikastının “ordu içerisindeki bir isim” 

tarafından planlandığını söyledi. 

BM’ye ait bir raporda, 2020’de İran ve Kuzey Kore’nin 
uzun menzilli füze geliştirme konusunda iş birliğini devam 
ettirdikleri belirtildi. 

İran’da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı. Rusya’dan 
alınan Sputnik V aşısı İran’da ilk kez Sağlık Bakanı Said 
Nemeki’nin oğlu Parsa Nemeki’ye vuruldu. 

İran Dışişleri Bakanlığı, İranlı diplomat Esedi ile ilgili 
Belçika’daki mahkemenin verdiği karara tepki olarak 
Belçika’nın Tahran Büyükelçisi’ni çağırdı.

10 Kanada merkezli CBC News, Kanada hükûmeti ve 
güvenlik kurumlarının -kaynaklar tarafından İran 
Dışişleri Bakanı’na ait olduğu iddia edilen- bir 

ses kaydını incelediğini bildirdi. Ses kaydında konuşan kişi, 
Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın düşürülmesinin kasıtlı 
bir eylem olma ihtimalinden bahsediyor. Buna karşın İran 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Kanada medyasının 
iddialarını reddetti. 

11 Londra merkezli The Jewish Chronicle’a ait özel 
bir raporda, Kasım 2020’de suikasta uğrayan 
Fahrizade’nin, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad 

tarafından parçalar hâlinde İran’a getirilen bir tonluk silahla 
öldürüldüğü iddia edildi. 

12 Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya yaptıkları 
ortak bir açıklamada İran’ı, 2015’te imzalanan 
Nükleer Anlaşma ile ilgili taahhütlerini ihlal 

ederek diplomatik süreci “tehlikeye atmakla” suçladı. 

13 Reuters’ın haberine göre İran, Venezuela’nın 
batısında bulunan günlük 995 bin varil (bpd) 
kapasiteli Paraguana Rafineri Tesisine sorunlu 

rafinerilerinin petrol üretimini desteklemek üzere katalizör 
sevkiyatı gerçekleştirdi. 

ŞUBAT 2021
KronolojİSİ
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14 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran’ın nükleer 
silaha sahip olmasını önlemenin en iyi yolunun 
“ilkeli diplomasi” yürütmek olduğunu vurguladı. 

15 İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katarlı mevkidaşı 
Muhammed bin Abdurrahman el-Sani 
başkanlığındaki Katar heyeti ile Tahran’da görüştü. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, KOEP’i 
imzalayan tarafların 21 Şubat’a kadar taahhütlerini yerine 
getirmemesi hâlinde, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının 
Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT) Ek Protokol’ünü gönüllü 
olarak uygulamaya son vereceğini söyledi. Hatipzade, aynı 
zamanda diğer tarafların yükümlülüklerine uyması hâlinde 
İran’ın kararını değiştireceğini de sözlerine ekledi. 

16 1400 yılı (2021-2022) Mali Bütçe Yasa 
Tasarısı’nın genel çerçevesi İran Meclisi 
tarafından kabul edildi. 

17 Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran 
Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. Görüşmede Merkel, Ruhani’ye 

Tahran’ın büyük güçlerle yapacağı yeni nükleer anlaşmaya 
ilişkin diplomatik anlaşmazlıkların çözümünü destekleyecek 
“olumlu sinyaller” vermenin zamanının geldiğini belirtti. 

18 ABD, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık 
dışişleri bakanları, İran’ın nükleer programı ile 
ilgili son gelişmeleri ele almak üzere bir toplantı 

gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, 
“UAEA’nın nükleer tesisleri denetlemesine yönelik kısıtlama 
kararının tehlikeli olacağı” belirtildi. Buna karşılık İran 
Dışişleri Bakanı Zarif ise İran ile ilgili yanıltıcı açıklamalar 
yapmak ve tüm sorumluluğu İran’a yüklemek yerine, E3/AB 
ülkelerini verdikleri sözleri tutmaya ve Trump Dönemi’nden 
miras kalan İran’a yönelik ekonomik terör uygulamasına bir 
son vermeye çağırdı. 

İran asıllı ABD’li araştırmacı Ariane Tabatabai, ABD Dışişleri 
Bakanlığında silahların kontrolü ve uluslararası güvenlikten 
sorumlu bakan yardımcısı kıdemli danışmanı olarak atandı. 

19 Biden yönetimi, eski Başkan Trump Dönemi’nde 
uygulamaya konulan İran’a yönelik BM 
yaptırımlarını tekrar uygulama kararını geri çekti. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, “ABD, İran’ın nükleer 
programına yönelik diplomatik çözümleri müzakere etmek 
amacıyla AB Yüksek Temsilcisi’nden gelecek ve P5+1 ülkeleri 
ile İran’ın katılacağı bir toplantı davetini kabul edecektir.” 
açıklamasında bulundu. 

Reuters’ın haberine göre Biden yönetimi, merkezi New 
York’ta bulunan BM’ye akredite olmuş İranlı diplomatlara 
uygulanan son derece katı seyahat kısıtlamalarının 
gevşetildiğini açıkladı. 

20 Reuters, UAEA’nın aylarca süren siyasi 
engellerden sonra inceleme yapabildiği 
İran’daki iki nükleer tesiste uranyum 

parçacıkları bulduğunu bildirdi. 

21 UAEA Başkanı Rafael Grossi görüşmelerde 
bulunmak üzere Tahran’a gitti. Ziyareti 
kapsamında İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) 

Başkanı Ali Ekber Salihi ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 
ile görüşme gerçekleştirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, 
İran’a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasından yana 
olduğunu belirtti.   

22 UAEA Başkanı Grossi, UAEA’nın gerekli 
inceleme ve izleme faaliyetlerinin üç ay daha 
devam etmesi konusunda İran ile anlaşmaya 

varıldığını söyledi. 

Devrim Rehberi Hamenei, İran’ın ihtiyaç duyması hâlinde 
uranyumu %60’a varan saflıkta zenginleştirebileceğini 
söyledi. 

İran Meclisi, İAEK ve UAEA arasında varılan anlaşmayı, 
“şüpheli” ve 1 Aralık 2020 tarihinde kabul edilen 
“Yaptırımları Kaldırmak ve İran Halkının Çıkarlarını 
Korumak İçin Stratejik Eylem Yasası” adlı yasanın 8. 
maddesine “aykırı” olarak niteledi. Bu bağlamda Meclis, 
Tahran’ın Ek Protokol’ü gönüllü olarak uygulamaya son 
vermesine yönelik olarak anlaşmada yer alan bir paragrafa 
dayanarak Ruhani yönetimine karşı yargı süreci başlattı. 

23 İran, NPT kapsamında gönüllü olarak 
uyguladığı Ek Protokol’den ayrıldı. 
UAEA’ya ait bir raporda; İran’ın, uranyum 

stokunu 2015 yılında KOEP çerçevesinde belirlenen sınırın 
14 katı kadar zenginleştirdiği belirtildi. 

İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde, 
vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Olay, 
DMO’ya bağlı güçlerin, akaryakıt kaçakçılarına açtıkları ateş 
sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu gerçekleşti. 

24 Reuters, Venezuela’nın benzin karşılığında 
İran’a jet yakıtı gönderdiğini bildirdi. 

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır 
Himmeti, Güney Kore bankalarındaki İran’a ait dondurulmuş 
7 milyar dolarlık fonun 1 milyar dolarlık kısmının nakit 
olarak İran’a aktarılacağını söyledi. 

ABD’de 15 Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Biden’a yazdıkları 
bir mektupta İran’a uygulanan yaptırımların hiçbirinin 
kaldırılmamasını talep etti. 
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Geçtiğimiz günlerde İran’da genç bir gaze-
tecinin intihar haberi, basın camiasını yasa 
boğdu. 17 Ocak Pazar günü 39 yaşındayken 
hayatına son veren Şide Lalemi, İran’ın önde 
gelen gazetelerinden biri olan Hamshahri 
(Hemşehri) gazetesinin editörlerindendi. 
Lalemi özellikle toplumsal sorunlarla ilgili 
yaptığı araştırmalar ve kaleme aldığı yazı-
larla ün kazanmış ve birçok ulusal mesleki 
ödüle layık görülmüştü.

Lalemi’nin, kendisini böylesi acıklı bir karar 
almaya sürükleyen nedenler kişisel olabilir. 
Ancak yaşanan bu hadiseye karşı özellikle 
basın camiasından gelen tepkiler, sadece 
üzüntü ifade etmekle sınırlı kalmadı. Örne-
ğin Tejaratnews Başeditörü İbrahim Alizade 
“Son dokuz aydır âdeta savaş durumu gibi 
olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. 
Pandemi belası, işsizlik, yoksulluğun art-
ması vs.” yorumunda bulunurken çevreci 
gazeteci Hamid Rıza Mirzade “Gazeteci-
lerin karşılaştığı sorunlar ve mesleğin zor-
luklarıyla ilgili saatlerce konuşabiliriz. Bu 
gerçeklerin, birçok gazetecinin hayatına ve 
Şide’nin bu yürek yakan kaderine etkisi üze-

rinde çalışmalar yapılmalı.” dedi. Bunlar ve 
gazetecilerin dertlerini dile getiren benzer 
tepkilerle beraber bazı gazetecilerin aynı 
girişimde bulunabilecekleri yorumları da 
meslek mensuplarının ciddi ortak sorun-
larla uğraştıklarına dikkat çekmiştir.

Baskı Sorunu

Ülkede basın özgürlüğünün önündeki en-
geller ve baskılar, birçok basın kuruluşunun 

yayın hayatına son vermesine sebep olmuş-
tur. Kapatılan her basın kuruluşuyla onlarca 
gazeteci de işini kaybetmiştir. Devrim’den 
bugüne kadar yaklaşık 71 gazete ve derginin 
yayını durdurulmuştur. 2000 Mayıs ayında 
bir günde 16 gazetenin kapatılması ve diğer 
birçok basın kuruluşunun faaliyetlerinin 
durdurulması ise bu süreçteki zirve noktası 
olmuştur. Medya üzerindeki baskılar, on-
larca gazetecinin cezaevine girmesine veya 
meslekten ayrılmasına yol açmıştır. Gaze-
tecilerin durumu ile ilgili bir başka gelişme 
ise geçtiğimiz günlerde yaşanmıştır. Gazete-
ci Muhammed Musaid, 17 Ocak’ta yasa dışı 
yollarla İran’dan Türkiye’ye kaçıp tutuklan-
dıktan sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliğine sığınma başvurusun-
da bulunmuştur. Ekonomi gazetecisi olan 

Musaid, yolsuzlukla ilgili yaptığı araştırma-

larıyla İran’da öne çıkan gazetecilerdendir. 

Ancak dört yıl dokuz ay hapis ve gazeteci-

likten men cezasına çarptırıldıktan sonra 

ülkeden kaçma kararı almıştır.

Gazetecilerin baskılardan dolayı ülkeyi terk 

etmek durumunda kalması, 2009 ayaklan-

malarından sonra olduğu gibi belli dönem-

lerde daha fazla yaşanmıştır. 2009 ve 2010 

yıllarında yabancı ülkelere iltica eden İranlı 

gazeteciler, sayı olarak dünya genelinde bi-

rinci sırada yer almıştır. Bazısı İran’da geniş 

takipçi kitlesine sahip olan BBC Persian, 

Iran International, Manoto TV, VOA Persi-

an ve Radio Farda gibi Farsça yayın yapan 

yabancı medya organlarının, çoğu deneyim-

li ve bilinen isimlerden olan İranlı medya 

mensuplarının faaliyet yerine dönüşmesi, 

bu durumun somut bir sonucu olarak kar-

şımıza çıkmaktadır.

Yaşam Zorlukları

Siyasi baskılarla beraber İranlı gazetecilerin 

bir diğer önemli sorunu, çalışma ve yaşam 

koşullarıyla ilgilidir. Nitekim ülkedeki gaze-

tecilerin, bu yönde en çok dile getirdikleri 

sorunlardan biri geçim sıkıntısıdır. Geçim 

Hamid İbrahimi 

GÖRÜŞ 
01.02.2021

Şide Lalemi’nin İntiharı ve 
İranlı Gazetecilerin  
Yaşam Mücadelesi

Mevcut koşullarda basın mensuplarının en önemli 
kaygısı, mesleki faaliyetten ziyade maddi ve manevi 
olarak yaşam mücadelesi olmuştur.
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sıkıntısıyla ilgili akla gelen ilk soru, gaze-
tecilerin aldıkları maaş miktarı olabilir. Bu 
konuda her gazetenin açıkladığı bilgiler 
mevcut olmasa da ülkenin önde gelen ulusal 
gazetelerinden Shargh (Şark) gazetesinin, 
gazetecilerine ödediği maaşların miktarı 
aktarılan bilgiler arasındadır. Bu bilgilere 
göre çalışan gazetecilerin aylık ortalama 
maaşı, 2020’de 2 milyon 300 bin tümen 
(yaklaşık 800 TL) civarında olmuştur. Bu 
dönemde asgari ücret yaklaşık 2 milyon tü-
men miktarındaydı. Tahran’da yaşayan dört 
kişilik bir aile için aylık 4,5 milyon tümen 
gelirin, 2020 yılı için yoksulluk sınırı olarak 
belirlendiği dikkate alınırsa alınan maaş-
ların geçim sorunlarına yol açtığı açıkça 
ortadadır. Kaldı ki bu ortalama maaş, piya-
sada öne çıkan ulusal gazetelerden birinin 
ödediği meblağdır. Ne var ki özellikle yerel 
basın gibi daha geride duran basın organları 
için durum daha da kötüdür.

Düşük ücret meselesi, basın mensuplarının 
önemli bir mesleki sorununu teşkil etme-
sine rağmen bu yöndeki sıkıntılar sadece 
bununla sınırlı değildir. Sigortasız çalışmak 
da meslekteki çoğu gazetecinin yakındığı 
bir diğer önemli sorundur. İran’daki ba-
sın mensuplarının sayısıyla ilgili net bilgi-
ler paylaşılmamasına rağmen bu sayının, 
resmî makamlar tarafından yaklaşık 30 bin 
civarında olduğu ifade edilmiştir. Hâlbuki 
sigortalı olarak çalışan gazetecilerin sayısı, 
açıklanan rakamlara göre 12 bin civarında-

dır. Bu da bu meslekte çalışanların yarısın-
dan fazlasının, sigortasız çalıştığı anlamına 
gelmektedir. Yerel basında çalışan gazete-
cilerin sigortasız çalışanların çoğunluğunu 
oluşturduğunu da ayrıca not etmek gerekir.

Sendikasızlık

Zor çalışma şartları ve geçim sıkıntısı, basın 
mensuplarının çözülmesini istedikleri en 
önemli sorunu teşkil ederken diğer hak-
larıyla beraber bu taleplerini de takip ede-
cek etkili bir mesleki kuruluşun yokluğu 
da üzerinde durdukları diğer bir sorundur. 
Hâlbuki basın mensuplarının ilk mesleki 
kuruluşu, yaklaşık 100 yıl önce “Basın Der-
neği” adıyla faaliyete başlamıştı. Devamın-
da 1946’da kurulan “İran Gazeteciler Der-
neği” ve 1962’de faaliyete başlayan “İran Ya-
zarlar ve Gazeteciler Sendikası” ise Devrim’e 
kadar basın mensuplarının en etkili mesleki 
örgütü olmuştur.

Sendikanın 1980’de kapatılmasının ardın-
dan 1998’e kadar basın mensupları herhan-
gi bir mesleki örgüte sahip olamamıştır. Bu 
tarihte, Reformcuların iktidara gelmesiyle 
ülke siyasetinde yaşanan nispi açılımdan 
yararlanarak “İran Gazeteciler Derneği” 
adıyla kurulan kuruluş da siyasi tarafgirlik 
ile mesleki görevini yapma arasında kararsız 
kalınca kendisinden beklenen sonucu vere-
memiştir. İlerleyen süreçte ise siyasi şart-
ların zorlaşmasıyla baskılara dayanamayan 
kuruluş, faaliyetlerini defalarca durdurmak 

zorunda kalmış ve gelinen noktada işlerliği-
ni kaybetmiştir.

İran’ın mevcut siyasi koşulları, yapısal hu-
kuki sorunları ve ülkede uzun zamandır 
devam eden ekonomik kriz ülkeyi olumsuz 
etkilemiştir. Bu durum, hâliyle birçok mes-
lekte çalışanlar gibi gazetecilerin de çalışma 
ve hayat şartlarına yansımıştır. Ayrıca dün-
ya genelinde teknolojinin hızlı gelişmesi ve 
sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber 
geleneksel basının yeni şartlara ayak uy-
durmasındaki sıkıntılar da diğer bir neden 
olmuştur. Tüm bunlar devam ederken eski 
ABD Başkanı Donald Trump Dönemi’nde 
daha da ağırlaşan ekonomik yaptırımlar ve 
bir yıldır süren koronavirüs salgını, durumu 
bir varoluş meselesine çevirmiştir. Başka bir 
ifadeyle söyleyecek olursak mevcut koşullar-
da basın mensuplarının en önemli kaygısı, 
mesleki faaliyetten ziyade maddi ve manevi 
olarak yaşam mücadelesi olmuştur. İ
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Ayetullah Sistani’nin yönetiminde faaliyet-
lerini yürüten Hz. Hüseyin Türbesi Vakfı-
nın, yaklaşık bir yıl önce açıkladığı karara 
göre Vakıf, DEAŞ’ın yıktığı kutsal türbe ve 
mekânları onarmayı planlıyor. Bu kutsal 
mekânların çoğunun, ehlisünnete bağlı bir 
vakfın idaresinde bulunmasına ve koronavi-
rüs salgınının araya girmesiyle planın baş-
latılmasında gecikme yaşanmasına rağmen 
geçtiğimiz ekim ayında Sünni Vakıflar Baş-
kanlığı ve Şii Vakıflar Başkanlığı kurumları 
arasında tartışmalı bir anlaşma imzalandı. 
Bu anlaşmaya göre ehlisünnete bağlı vakfın 
idaresinde bulunan birçok kutsal mekân, 
Şii vakfa devrediliyor. Anlaşma; Sünni din 
adamları, siyasetçiler ve milletvekilleri dâhil 
bu camianın çeşitli gruplarında yoğun tep-
kilere neden oldu. Söz konusu anlaşmanın 
Sünniler için herhangi bir getirisi olmadığı 
gibi onları temsil etmeyen bir makam ta-
rafından imzalanmış olduğu yönünde iti-
razlar geldi. Yapılan itirazların sonucunda, 
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi anlaşmayı 
durdurma kararı aldı. Görünen o ki bu an-

laşma, kutsal mekânları onarma vesilesiyle 
Şam’a kadar uzanacak bir koridor oluştur-
mayı amaçlayan Şii Vakıflar Başkanlığı için 
ilk basamak mahiyetindedir.

Kerbela Esirlerinin  
Kerbela-Şam Güzergâhı

Öncelikle tarihî kaynaklara göre Kerbela 
esirlerinin Kufe’den Şam’a nasıl ve hangi 
yoldan götürüldüğünün tam olarak belli ol-
madığının altını çizmek gerekir. Ayrıca Hz. 
Peygamber’in torunlarından oluşan bu esir-
ler için kullanılan “sebaya” teriminin tercih 
nedeni de üzerinde çokça tartışılan bir konu 
olmuştur. Zira o dönemde bu kelime, gay-
rimüslim kadın esirler için kullanılan bir 
ifadeydi. Ancak burada üzerinde durmak 
istediğimiz konu, bu tarihî tartışmalardan 
ziyade Kerbela esirlerinin Şam’a götürül-
düğü iddia edilen güzergâhta inşa edilmesi 
planlanan koridordur.

Hz. Hüseyin Türbesi Vakfı yetkililerinin 
açıklamalarına göre bu yol, Kerbela şehrin-
den başlayarak Tikrit, eski Musul, Telafer ve 
Sincar Dağları üzerinden ilerleyerek Fişha-
bur Sınır Kapısı’na yakın bir noktadan Su-
riye topraklarına girmektedir. Devamında, 
Haseke ilinin doğusunda bulunan Ciza’dan 
geçerek Nusaybin’e doğru uzamaktadır. Nu-
saybin’de İmam Zeynel Abidin Camisi ve 
Makam-ı Resul Hüseyin gibi kutsal mekân-
lara ulaşarak Türkiye topraklarında birkaç 
yüz kilometre ilerledikten sonra Suriye’nin 
kuzeyinden Halep’e varmaktadır. Daha 
sonra Hama ve Humus’tan geçerek Lübnan 

topraklarına girdikten sonra Baalbek üze-
rinden Şam’a ulaşmaktadır.

Bu planı tasarlayanlar, dört ülkeden ge-
çen yaklaşık iki bin kilometrelik bu yolu 
yeniden inşa etmeyi hedeflemektedir. Ay-
rıca kendi ifadelerine göre yol üzerindeki 
önemli noktalarda, “Kerbela Hadisesi’nin 
yıl dönümünde dinî törenler gerçekleştire-
rek Hz. Hüseyin’i dünyaya tanıtmak mak-
sadıyla” kutsal mekânları onarmayı ya da 
yenilerini inşa etmeyi amaçlamaktadır. Eski 
Musul’dan Ciza’ya kadar 92 kilometrelik yol 
üzerinde birçok kutsal mekân inşa etmek, 
planın ilk aşamasında yer almaktadır.

Tepkiler

Plan hem Sünni hem de diğer azınlıklara 
mensup siyasetçiler, milletvekilleri, par-
tiler ve din adamları tarafından sert tepki-
lerle karşılandı. İnsan Hakları Gözlemcisi 
(AFAD), planı nüfusunun çoğunluğu Şii 
olmayan bölgenin demografik yapısını de-
ğiştirmek için kullanılan bir kamuflaj ola-
rak nitelendirdi. Eski Irak Parlamentosu 
Başkanı Usame el-Nüceyfi başkanlığındaki 
Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi, bu 
planla mezhep çatışmasının tekrar alevlen-
mesinin hedeflendiğini belirterek Kazımi 
hükûmetinden planın durdurulmasını ta-
lep etti. Arap Projesi Başkanı Şeyh Hamis 
el-Hançer de Şii Vakıflar Başkanlığından, 
kışkırtıcı eylemlerden uzak durmasını is-
tedi. Ninova’daki Sünni aşiretlerin kanaat 
önderlerinden Ahmed el-Hadidi DEAŞ’la 
yapılan savaş neticesinde mevzubahis olan 
güzergâhın tahrip edildiği ve bölgenin Ye-
zidi, Hristiyan, Müslüman, Şebek, Arap ve 
Türkmen nüfusunun yerinden edilmiş du-
rumda olduğuna dikkat çekerek bu planı, 
İran’ın bölgeye yönelik bir projesi olarak 
değerlendirdi ve bu durumun bölgenin ge-
leceği için tehdit oluşturduğu yorumunda 
bulundu. Bunlarla beraber Irak’taki Dinî ve 
Etnik Grupları Savunma Komitesi, Suriye 
İnsan Hakları Gözlemevi, İsviçre Irak İn-
san Hakları Bağımsız Örgütü, Kanada Irak 
İnsan Hakları Merkezi ve Kürt Araştırmalar 
Merkezi gibi birçok sivil örgüt ve kuruluş da 
tepkilerini göstererek bu durumu kınadı.

Dr. Müştak El-Hılo 

GÖRÜŞ 
01.02.2021

İran, Ehlibeyt ve  
Akdeniz Koridoru
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Şii Vakfın İtirazlara  
Karşı Cevabı

İtirazların artmasıyla projenin yetkililerin-

den Ali el-Karavi, gerçekleştirdiği basın top-

lantısında Vakfın İran’ın temsilcisi olmadı-

ğının altını çizerek yasalar çerçevesinde ha-

reket ettiklerini savundu. Şii Vakıflar Baş-

kanlığı daha sonra yayımladığı bir bildiride, 

“yol”un tespiti için yapılan araştırmalarda 

Musul Üniversitesinden bazı uzmanların 

da bulunduğunu öne sürdü. Vakfa göre pla-

nın amacı ehlibeytin eserlerini ihya etmeye 

çalışmak ve Hz. Peygamber’in torunlarını 

Kerbela’dan Şam’a zorla götürenleri kına-

maktır. Taraftarlarına göre bu plan, Şiiler ve 

Sünniler arasında mezhep çatışmasını kö-

rüklemeyecek, hatta Irak halkının birlik ve 

beraberliğini de pekiştirecektir.

Perde Arkasındaki Hedefler

İlk bakışta bu plan, maddi hedeflerle yola 

çıkmış bir Vakfın aşırı mezhepçi davranışı 

olarak değerlendirilebilir. Ancak bazı uz-

manlar, İran’ın uzun zamandır ehlibeytin 

adını kullanarak bölgede bazı politikalar 

yürüttüğüne dikkat çekmektedir. Onlara 

göre bu plan da İran’ın politikaları doğrultu-

sunda bir araç olarak değerlendirilmelidir. 

Unutmamak gerekir ki 1979 Devrimi’nden 

hemen sonra İran’da “Kudüs’ün yolu Kerbe-

la’dan geçer!” gibi sloganların gündeme gel-

mesi ve İran’ın, Devrim’i Irak’a ihraç etme 

yönündeki girişimleri iki devlet arasında 
sekiz yıl süren bir savaşla sonuçlanmıştı.

Suriye’deki çatışmalara müdahil olmasını 
“kutsal türbeleri koruma”yla gerekçelen-
diren İran’ın, bu ülkede başka bir amaçla 
bulunduğu da herkesçe bilinen bir durum-
dur. Nitekim Devrim Muhafızları Ordusu 
(DMO) komutanlarından General Mahmut 
Çaharbağı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı 
bir konuşmada, Kasım Süleymani’nin DE-
AŞ’ın ortaya çıkmasından önce Suriye’de 
Beşşar Esed hükûmetini muhaliflere karşı 
ayakta tutmak için görevlendirildiğini ifa-
de etmesi, İran’ın hangi amaçla Suriye’de 
bulunduğunu açıkça göstermektedir. Bu 
komutanın konuşmasında “Süleymani’nin 
kutsal mekândan kastettiği sadece Seyyide 
Zeynep Türbesi değildi. Onun için bu, İran 
İslam Cumhuriyeti’ydi.” ifadesi de bu açıdan 
ayrıca dikkat çekicidir. Eski DMO Deniz 
Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı Said 
Kasimi de bir açıklamasında “Babülmen-
dep Boğazı’nı Seyyide Zeynep Türbesinin 
bir parçası olarak görüyorum.” ifadesinde 
bulunmuştu. Anlaşılan o ki İran, istedi-
ği zaman ehlibeyt ile ilgili yeni kavramlar 
üretmekte ve bu kavramları istediği şekilde 
biçimlendirmektedir.

İran’ın, Hz. Hüseyin Türbesi Vakfı ve Aye-
tullah Sistani Ofisini bir araç olarak kendi 
projesi doğrultusunda kullandığı görülüyor. 
Bazı gözlemciler, Vakfın bu planda göster-
melik bir rolü olduğu ve planı gerçekleştire-

cek asıl aktörün İran olduğunu söylüyor. Ni-

tekim Ayetullah Sistani’ye bağlı Haşdi Şabi 

güçlerinin yerine İran’a bağlı Ketaib Hizbul-

lah, Nüceba Hareketi, Asaib Ehli’l-Hak ve 

Haşdi Şebki gibi bazı Haşdi Şabi güçlerinin 

planla ilgili yapılan saha çalışmalarında kul-

lanılması, bu ihtimali güçlendirmektedir. 

Haşdi Şebki Komutanı Vaad Kadu bu pro-

jede herhangi bir rolleri olmadığını ifade 

ederek sadece çalışmaları yürüten görev-

lilerin güvenliğini sağlamak için bölgede 

bulunduklarını iddia etti. Ancak çok açıktır 

ki daha ön çalışmalarda bile bu kadar Haşdi 

Şabi gücü bölgede bulunduruluyorsa plan 

hayata geçtikten sonra nüfusunun çoğu 

Şii olmayan bölgelere daha fazla Şii güç 

yerleştirilecektir. Görünen o ki bu girişim, 

ehlibeytin adını ve Şiilerin dinî duygularını 

suistimal etmekle beraber, bölgedeki Şii ol-

mayan halkın kimliğini değiştirmek maksa-

dıyla etnik ve inanç haklarına yapılan açık 

bir saldırıdır.

Türkiye’nin söz konusu planın kendi top-

raklarında gerçekleşmesine mâni olacağı 

yüksek bir ihtimal. Buna rağmen Irak ve Su-

riye’nin kuzey bölgelerinde bu plan hayata 

geçirildiği takdirde, Türkiye ve Sünni Arap-

lar arasında bir duvar oluşacağını söyleyebi-

liriz. Ayrıca iki bin kilometrelik bu “kutsal” 

yolun inşası bittikten sonra yolu koruma gö-

revinin “ehlibeyt takipçilerine” verileceğini 

de gözden kaçırmamak lazım. Buna ilaveten 

tarihî adlarını geri kazandırma bahanesiyle 

bölgelerin adlarının değiştirilmesi de ihti-

mal dâhilindedir. Özetleyecek olursak dinî 

gerekçelerle ortaya konan planın asıl hedef-

leri arasında Akdeniz’e ulaşmak ve Türkiye 

ile Sünni Araplar arasında bir bariyer oluş-

turmak olduğunu söyleyebiliriz. Planın ger-

çekleşmesi durumunda, İran’ın yayılmacı 

politikalarının bir sonraki aşamaya geçeceği 

ihtimali de gözden kaçırılmamalıdır. İ
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2 Şubat 2020’de 1400 yılı Mali Bütçe Yasa Ta-
sarısı, hükûmet tarafından İran İslami Şûra 
Meclisine sunuldu. Tasarı; 148 ret, 99 kabul 
ve 12 çekimser oy ile Meclis tarafından red-
dedildi. Oylama yapılmadan önce Mecliste 
çeşitli tartışmalar yaşandı. Meclis Başkanı 
Muhammed Bakır Kalibaf, Hasan Ruhani 
hükûmetini bütçe bağlamında çeşitli yön-
lerden eleştirdi.

Bütçe Neden  
Kabul Edilmedi?
Bütçe Yasa Tasarısı, hükûmet tarafından ya-
yımlandığı andan itibaren yoğun eleştirilere 
maruz kalmıştı. Özellikle muhafazakâr ka-
nadın, hükûmetin 1400 yılı Bütçesi’ni kon-
jonktürel gerçekler gözetilmeden sunduğu-
nu ileri sürmesi, bu eleştirilerin başında yer 
almaktadır.

Bütçe’ye gelen ilk eleştiri, Bütçe’nin gelir ve 
gider dengesi bağlamında İran’ın mevcut 
ekonomik durumuna uymamasıydı. 1399 ve 
1400 yılı bütçe yasa tasarılarını karşılaştırdı-
ğımızda bütçe açığı 1399 yılı Bütçe Yasa Ta-
sarısı’na nispeten 106 trilyon tümenden 319 

trilyon tümene yükselerek %201 arttı. 1399 
yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda genel bütçe ge-
lirleri 563 trilyon tümen iken 1400 yılı Bütçe 
Yasa Tasarısı’nda 929 trilyon tümene yükse-
lerek %65 artış gösterdi. Buna ilave olarak 
ABD’nin ağır ambargoları altında petrol, 
gaz ve kondensat kalemlerindeki yüksek ar-
tış da eleştirilerin diğer hedefiydi. 1399 yılı 
Bütçe Tasarısı’nda petrol, gaz ve kondensat 
gelirleri 48 trilyon tümen iken 1400 yılı Büt-
çe Tasarısı’nda 200 trilyon tümene yüksele-
rek %317 arttı. Petrol ihracatı da 45 trilyon 
tümenden 153 trilyon tümene çıkarak %240 
yükseldi. ABD ambargolarının hâlâ devam 
ediyor olması, bu tasarı ile ilgili şüpheleri 
artırmış durumdadır. Buna ilave olarak sabit 
dolar kurunun değişmesi ve sübvansiyonlar-
la ilgili bazı konularda da iktidar ve muhale-
fet arasında çeşitli tartışmalar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani 
Meclise Gelmedi

Tüzüğe göre Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, 
1400 yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı Mecliste 
hükûmet adına savunması gerekiyordu. 
Ancak 2 Şubat’taki savunma için Meclise 
Ruhani yerine Bütçe ve Planlama Kurumu 
Başkanı Muhammed Bakır Nobaht geldi. 
Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın Meclis Temsilci-
si Hüseyin Ali Emiri de Meclisteydi. Nobaht, 
söz konusu tasarıyı savunurken eleştirilere 
sert cevaplar verdi. Petrol gelirleri kalemiyle 
ilgili eleştirilere de son dönemlerde petrol 
ihracatının ve gelirlerinin arttığı bu sebeple 
de söz konusu gelir kaleminde artışa gidildi-
ği cevabını verdi.

Meclis Başkanı Hükûmeti 
Eleştirdi
Meclis Başkanı Kalibaf, Ruhani’nin Mec-
lise gelmemesini eleştirerek “Kanuna göre 
Cumhurbaşkanı’nın Bütçe Yasa Tasarısı’nı 
savunmak için bugün Mecliste bulunma-
sı gerekiyordu, ben görevimi yaptım ve 10 
gün önce onu davet eden bir mektup yaz-
dım ama cevap vermedi.” dedi. Kalibaf ayrı-
ca tasarıda yer alan müphem yerlere vurgu 
yaparak “Hasan Ruhani Bey’in bütçede yer 
alan sübvansiyon, petrol satışı ve dolar kuru 
hakkında bir savunma yapması gerekiyor-
du. Bu hem Meclis hem de hükûmet lehine 
olacaktı. Bazı belirsizlikler aydınlanacak ve 
daha fazla güven aşılanacaktı.” ifadelerini 
kullandı.

Kalibaf, açıklandığı günden itibaren tasa-
rıya muhalif isimler arasında yer alıyordu. 
Muhafazakâr kanadın önemli isimlerinden 
biri olan Kalibaf özellikle ambargo altında 
olduklarını hatırlatarak petrol satış kalemi-
nin düzeltilmesi gerektiğine süreç içerisinde 
sıkça vurgu yapmıştı.

Bütçenin Reddi  
Ne Anlama Geliyor?
İran’da Bütçe Yasa Tasarısı’nın reddi, çeşitli 
dönemlerde farklı şekillerde yaşanmıştır. 
Ancak her ne kadar İran’da bu durum çok 
sık yaşansa da bütçenin Meclis tarafından 
reddedilmesi hükûmet açısından risk teşkil 
etmektedir. Çünkü bu durum, hükûmetin 
güvenoyu sağlayamadığı anlamına gelmek-
tedir. Bu da doğrudan hükûmetin veya bazı 
bakan ve yetkililerin görevden alınma ihti-
maline işaret etmektedir. Ancak olağanüstü 
durumlarda veyahut bürokrasinin aksama-
ması adına iktidar ve muhalefet daha uz-
laşmacı olabilmektedir. Buna ilave olarak 
Devrim Rehberi’nin bu konuda anayasal 
hakkının bulunması, bu sıkıntılı sürecin 
çözümünü kolaylaştırabilmektedir. Örneğin 
1399 yılı Bütçe Yasa Tasarısı da birçok kez 
Meclis ve Anayasayı Koruyucuları Konseyin-
de mekik dokumuştu. Ancak koronavirüs 
salgını gibi ulusal ve küresel düzeyde bir 
riskin varlığı, Devrim Rehberi’nin müdaha-
lesini zorunlu kılmış ve Bütçe Tasarısı yasa 
hâline gelebilmişti. İ

Birkan Kemal Ertan 

HABER ANALİZ 
03.02.2021

1400 Yılı Mali Bütçesi  
Mecliste Reddedildi
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18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan 
2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine beş ay-
dan kısa bir süre kalması, seçimlere katılım 
oranına yönelik tartışmaları da beraberinde 
getirdi. Nitekim İçişleri Bakanı Abdurrıza 
Rahmani Fazli, seçim atmosferini “soğuk 
ve sessiz” olarak nitelendirdi ve toplumun 
seçime kayıtsızlığıyla ilgili endişelerini dile 
getirdi.

Fazli, 2017 Cumhurbaşkanlığı Seçimleriyle 
önümüzdeki seçimi kıyaslayarak toplum-
daki atmosferin henüz seçimlere duyarlılık 
göstermediğini belirtti. 25 Ocak’ta valiler 
toplantısında konuşan Rahmani Fazli, bu 
seçim atmosferinin canlandırılması ge-
rektiğini ve yüksek katılımlı bir seçimin 
gerçekleştirilmesi için siyasi partilerin ve 
grupların daha aktif rol alması gerektiğini 
vurguladı. İçişleri Bakanı’na göre 2017 Se-
çimlerinin aynı dönemdeki istatistikleri şu 
anda 2021 Seçimleriyle ilgili rakamların ne-
redeyse iki katıydı. Fazli, seçimlerde yüksek 
katılımın, hükûmetin otoritesinin sağlam-
lığını ve verimli çalışmasını sağlayacağını 

ifade etti. İran İslam Devrimi’nin 42. zafer 
yıl dönümü dolayısıyla 1 Şubat’ta Humey-
ni’nin türbesini ziyaret eden Cumhurbaş-
kanı Hasan Ruhani, “Seçimlere yüksek se-
viyede katılımın olması hem seçilen şahsa 
verilen bir onay hem de İslam Cumhuriyeti 
yönetimi için bir oylamadır.” ifadelerini 
kullandı. Ruhani konuşmasında, şimdiye 
kadarki seçimlerin birçoğunda halkın üçte 
ikisinin sandık başına giderek oy kullandı-
ğını ve bu kullanılan oyların sadece seçim 

sonucu için değil İslam Cumhuriyeti’ne 
dayalı yönetimin devamı için de olduğunu 
vurguladı.

18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan 
13. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri-
ne az bir süre kalmasına rağmen hükûmet 
ve siyasi cenahlar, halkı bu seçimler için 
motive etmiş gözükmüyor. 23 Mayıs 1997  
(2 Hordad) Seçimleriyle birlikte Cumhur-
başkanlığı seçimleri her ne kadar Anayasayı 
Koruyucular Konseyinin (AKK) onay verdiği 
kişiler arasında geçse de yoğun ve rekabetçi 
bir ortam, seçmenin de ilgi gösterdiği bir 
süreç olmuştur.

İran yönetimi, 24 Şubat 1980 tarihinde ger-
çekleşen ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminden 

bu yana seçimlere yüksek katılımı İslam 
Cumhuriyeti’nin yönetim modeline bir 
destek ve uluslararası alandaki meşruiye-
tinin bir teminatı olarak görmüş ve halkın 
seçimlere katılımını teşvik etmiştir. İran 
yönetimi, seçimleri hem iç politika hem 
dış politika bağlamında kendi meşruiyetini 
güçlendirdiğinin bilincindedir. Bu anlamda 
her seçim öncesi Devrim Rehberi Hamenei, 
“İran’ı seven herkes seçimlere katılsın.” ifa-
delerini kullanmıştır.

Tablo 1’de görüldüğü gibi en düşük katılı-
mın olduğu seçim 1993 yılında gerçekleşen 
ve Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin ikinci 
defa cumhurbaşkanı olduğu seçimdir. Bu 
seçimde katılımın düşük olmasının önemli 
sebebi, İran-Irak Savaşı’nın üzerinden yak-
laşık 5 sene ve İslam Devrimi’nin üzerinden 
14 sene geçmesine rağmen devletin, halkı; 
ekonomik sorunlar, yoksullukla zengin-
lik arasındaki uçurum ve kentlilerle kırsal 
kesim arasındaki artan mesafe gibi temel 
problemlerden kurtararak daha müreffeh 
bir yaşama ulaştıracağı vaadini yerine geti-
rememesidir. En yüksek katılımın olduğu 
seçim, 2009’da Yeşil Hareket’e sebep olan ve 
tartışmalar sonucu Ahmedinejad’ın cum-
hurbaşkanı ilan edilip muhafazakârların 

Ahmad Jawid Türkoğlu 

HABER ANALİZ 
04.02.2021

İran’da Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerine Düşük Katılım 
Endişesi

18 Haziran 2021 tarihinde yapılması beklenen 2021 
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde halkın katılımının 
düşük kalacağı öngörülüyor.
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zafer kazandığı seçimdir. 2013 ve 2017 se-

çimlerinde muhafazakârlardan kaçan seç-

menler, reformcularda da aradığını bulama-

dı. Seçimlere katılmanın bir getirisi olmadı-

ğını fark eden seçmenler, 21 Şubat 2020’de 

gerçekleşen Meclis seçiminde de sandıklara 

kayıtsız kalarak tepkilerini gösterdi. İç ve 

dış dinamiklerde kayda değer değişiklikle-

rin olmaması, halkın sisteme olan inancının 

azalmasında etkili olmuştur. ABD’nin Nük-

leer Anlaşma’dan tek taraflı çekilmesi, İran’ı 

başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda 

krizlerle karşı karşıya getirdi. Bu anlamda 

seçimlere giden süreçte ABD ile uzlaşı sağ-

lanamaması, değişim beklentisi içerisinde 

olan seçmenin seçimlere olan kayıtsızlığını 

artırabilir. Öte yandan yolsuzluğun artma-

sı, ekonomik sorunlar, işsizlik, baskı, ko-

ronavirüsle mücadeledeki başarısızlık gibi 
durumlardan dolayı halkın seçimlere karşı 
umudunu yitirdiğini söyleyebiliriz. Sonuç 
olarak son iki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
de %70’in üzerinde olan katılım oranının, 
%50’nin altına, belki de daha aşağı düşme 
ihtimali hem seçilecek cumhurbaşkanının 
hem de İslam Cumhuriyeti’nin meşruiyeti-
nin sorgulanmasına sebep olacaktır. İ

Tablo 1: Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Katılım Oranı

Sıra Tarih Katılım Oranı (%) Cumhurbaşkanı

1 24 Şubat 1980 67,41 Ebu’l Hasan Beni Sadr

2 24 Temmuz 1981 64,23 Muhammed Ali Recai

3 2 Ekim 1981 74,26 Ali Hamenei

4 16 Ağustos 1985 54,78 Ali Hamenei

5 28 Temmuz 1989 54,59 Ali Ekber Haşimi Rafsancani

6 11 Haziran 1993 50,66 Ali Ekber Haşimi Rafsancani

7 23 Mayıs 1997 79,92 Muhammed Hatemi

8 8 Haziran 2001 66,77 Muhammed Hatemi

9 24 Haziran 2005 59,76 Mahmud Ahmedinejad

10 12 Haziran 2009 84,83 Mahmud Ahmedinejad

11 14 Haziran 2013 72,94 Hasan Ruhani

12 19 Mayıs 2017 73,33 Hasan Ruhani
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin 
haber kanalı CNN’e verdiği röportajda AB 
Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek 
Temsilcisi Josep Borrell Fontelles’in, Avru-
pa’nın ABD ve İran arasındaki anlaşmazlığa 
karşı ara buluculuk yapabileceğini ve her iki 
tarafın da Nükleer Anlaşma’ya geri dönmesi 
için gerekli adımları koordine edebileceğini 
söyledi. Zarif, iki ülke arasındaki problem-
leri ortadan kaldırmak için bu ara bulucu-
luğun gerekli olduğunu ve Borrell’in hangi 
önlemlerin ABD tarafından, hangisinin 
İran tarafından alınması gerektiğini açık-
layabileceğini öne sürdü. Zarif ’in bu öne-
risine karşın İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani ise İran’ın uzlaşmaya hazır olma-
dığını, ABD’nin isterse Anlaşma’ya geri dö-
nebileceğini yineledi. Diğer taraftan Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni 
bir anlaşma zemininde, Suudi Arabistan’ın 
da müzakerelere katılmasını önerdi. Suudi 
Arabistan’ın masada yer alması, İran’ın tüm 
bölgesel faaliyetlerinin de masaya yatırıla-
cağı anlamına gelir ki bu da Anlaşma’nın 

revize edilmesine yol açacaktır. Oysa İran, 

bu tür problemleri bölge ülkeleriyle defaten 

bire bir çözme niyetinde ve Amerika’nın, 

Anlaşma’ya tekrar dâhil olabilmesi için ilk 

adımı atmasını beklemektedir.

Zarif ile röportaj gerçekleştiren CNN’in ta-

nınmış sunucusu Christiane Amanpour’un 

da ifade ettiği gibi mesele “Meksika Açma-

zı”na (Mexican Standoff) girmiş durumda. 

Bu durum, ABD ve İran’ın karşılıklı beklen-

tileri, çatışan tarafların birbirlerini tehdit 

ettiği ancak hiç kimsenin bir mutabakata 

varmaya çalışmadığı Batı filmlerindeki 

düelloları anımsatmaktadır. Dolayısıyla 

üçüncü bir tarafın Nükleer Anlaşma düz-

leminde ABD ve İran arasında oluşan ge-

rilimi azaltma potansiyeline sahip olması 

gerekiyor, bu da KOEP’i imzalayanlar ara-

sında yer alan Rusya ve Çin’den ziyade E3 

ülkeleri (Almanya, Fransa, Birleşik Krallık) 

veya genel olarak Avrupa olarak karşımıza 

çıkmaktadır.

Avrupa’nın Ara Buluculuğu

Avrupa’nın, Nükleer Anlaşma dâhil ABD ile 

yaşadığı tüm transatlantik sorunlarından 

dolayı Donald Trump’ın seçimi kaybetmiş 
olmasını büyük bir heyecanla karşıladığı 
kesin. Nitekim Almanya Dışişleri Bakanı 
Heiko Maas, Joe Biden’ın göreve geldiği gün 
yaptığı açıklamada, “Tabii ki Trump’ın git-
miş olmasına seviniyorum.” demişti. Borrell 
hâlihazırda Nükleer Anlaşma çerçevesinde 
ortak bir kurulu koordine ediyor ve AB’nin, 
Anlaşma’nın imzalanması için on yıllar 
süren diplomasisi göz önünde bulundu-
rulduğunda bu hususta gerekli tecrübeye 

sahip olduğu da kesin görünüyor. Fakat bu,  
tüm problemlerin Biden ile sorunsuz bir 
şekilde çözülebileceği anlamına gelmiyor.  
Bilhassa Zarif ’in, Nükleer Anlaşma’nın 
korunması adına AB’ye sunduğu ara bu-
luculuk teklifine karşın Avrupa, ABD ile 
senkronize bir şekilde hareket etmeyi ter-
cih edecektir.

AB, her ne kadar büyük zorluklarla imza-
lanmasını sağladığı Nükleer Anlaşma’nın 
sürekliliğini arzu etse de Biden Dönemi’n-
de daha ihtiyatlı davranmayı ve daha çok 
Amerika’nın atacağı adımları ön planda 
tutmayı tercih edecektir. Çünkü Avrupa, 
büyük ümitler bağladığı Biden’ın başkanlı-
ğında ABD ile mevcut sorunları gidermeyi 
ümit ediyor ve İran’ın bu anlamda bir engel 

Deniz Caner 

GÖRÜŞ 
05.02.2021

İran ve ABD Denkleminde 
AB’nin Ara Buluculuğu

İran, ABD yaptırımlarıyla büyük ölçüde zarar görmüş 
ekonomisini zenginleştirilmiş uranyum faaliyetleriyle 
kurtaramayacaktır.
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teşkil etmemesi gerekiyor. Biden başkan-
lığındaki ABD ve Avrupa, Nükleer Anlaş-
ma’nın sürekliliği noktasında hâlihazırda 
ortak bir paydaya da sahip. Hem Amerika 
hem de Avrupa’nın yaptıkları açıklamalara 
bakılırsa Nükleer Anlaşma’nın, gelecekte 
olası bir takip anlaşması ile devamı talep 
edilmektedir.

Takip Anlaşması
Yeni ABD Başkanı Biden’ın, Trump’ın çık-
tığı Anlaşma’ya koşulsuz şartsız doğrudan 
dâhil olması uluslararası kamuoyunda Ame-
rika’nın prestiji açısından makul bir siyaset 
anlayışı olarak kabul edilemez. Dolayısıyla 
Batı kanadının “Nuclear Plus” olarak adlan-
dırdıkları bir “Takip Anlaşması”nın kabulü, 
iki açıdan ABD ve Avrupa’nın lehinedir. İlk 
olarak bu anlaşma, Amerika’nın kendi ima-
jını kurtarması adına önem taşımaktadır. 
Nitekim Trump, her şeye rağmen ABD’nin 
seçilmiş başkanıydı ve aldığı kararlar doğal 
olarak ülkenin dış siyasetini şekillendirmek-
teydi. Bu nedenle Biden’ın, hiçbir şey olma-
mış gibi ülkesini Anlaşma’ya dâhil etmesi, 
Amerikan dış politikasının ne denli kaygan 
bir zeminde ilerlediğini gösterecektir. İkin-
ci olarak ise hem Avrupa hem de Amerika, 
2021 Haziran Seçimlerinde İran’da pragma-
tist kanadı temsil eden Ruhani hükûmeti-
nin devam edip etmeyeceğinden emin değil. 
Dolayısıyla Avrupa ve ABD’nin, belirli şartlar 

çerçevesinde bir “Takip Anlaşması”nı savun-

ması, İran’da radikal olarak bilinen şahin 

kanadın seçimleri kazandığı takdirde daha 

saldırgan bir politika geliştirmesine karşı al-

dıkları bir önlem olarak da görülebilir.

Nükleer Anlaşma’nın geleceğinin, tüm bu 

ihtimallere ve mevcut problemlere rağmen 

hâlihazırda Biden’ın elinde olduğunu söy-

lemek mümkündür. Bu bağlamda Biden’ın 

tek bir şansı var, o da Anlaşma’ya geri dön-

mektir. Eğer Biden, ABD’nin tekrar Nük-

leer Anlaşma’nın bir tarafı olmasını belirli 

şartlara bağlarsa İran’daki karar alıcılar da 

geçtiğimiz sene aralık ayında çıkardıkları 

“Yaptırımları Kaldırmak ve İran Halkının 

Çıkarlarını Korumak İçin Stratejik Eylem 

Yasası”nı uygulamaya devam edecektir. 

Örneğin 21 Şubat’a kadar ABD yaptırım-

ları kalkmazsa UAEA (Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansı) müfettişlerinin nükleer 

tesislere girmesi yasaklanacaktır. Kaldı 

ki İran hâlihazırda Yasa’nın içerisinde yer 

alan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 

Nükleer Anlaşma’nın belirlediği sınırların 

üzerine çıkartmış durumda. İran, bu Yasa 

ile hem Avrupa’ya hem de ABD’ye ellerini 

çabuk tutmaları, aksi takdirde yakında bir 

atom bombasına sahip olacakları mesajını 

vermektedir. İran, aynı stratejiyi Obama ile 

müzakerelere başlamadan önce de takip 

etmişti.

İran’ın, bu sert tavrını Nükleer Anlaşma’nın 
geleceği hususunda senkronize bir şekilde 
hareket etmeyi hedefleyen ABD ve AB’ye 
karşı uzun süre devam ettiremeyeceğini 
söylemek mümkündür. Eğer Amerika ve 
Avrupa, Anlaşma’nın devamını sağlamak 
için öncelikle müzakerelerin yapılması ko-
nusunda ısrarcı olursa İran’ın da bir süre 
sonra pes etme ihtimali yüksektir. Nitekim 
İran, ABD yaptırımlarıyla büyük ölçüde za-
rar görmüş ekonomisini, zenginleştirilmiş 
uranyum faaliyetleriyle kurtaramayacaktır. 
İran’daki radikal kesim de bu gerçeğin far-
kındadır.

Sonuç

Zarif ’in, Borrell’in ara buluculuk yapma-
sı gerektiğini söylemesinden kısa bir süre 
sonra Washington, İran ile yaşanan geri-
limden dolayı dokuz aydır Orta Doğu’da 
bulunan ABD donanmasına bağlı USS Ni-
mitz uçak gemisini Hint-Pasifik kuvvetle-
rinin operasyon bölgesine sevk etti. Aka-
binde ABD’ye geri dönecek olan geminin 
bölgeden çekilmesi, Biden yönetiminin iyi 
niyet çabası olarak yorumlanmakta. Buna 
istinaden E3 ülkelerinin, Biden yönetimiy-
le müzakerelerin başlamasında öncü rolü 
üstlenmesi ve çatışma alanlarının Dışişleri 
nezdinde oluşturulan ortak bir komisyon-
da ele alınması, “Meksika Açmazı”ndan 
çıkmak için atılmış küçük bir adım olabilir. 
Dolayısıyla ABD’nin rızası olduğu takdir-
de Avrupa özellikle E3 devletleri, iki taraf 
arasında güven artırıcı adımlar çerçevesin-
de ilerleyebilir. Sonuç olarak yaptırımların 
birden kalkması realist bir yaklaşım olma-
dığından, hafifletilmesi karşılığında İran’ın 
da Nükleer Anlaşma’da belirlenen normla-
ra adım adım geri dönmesi sağlanabilir ki 
İran, yaptırımların kalkması hâlinde tüm 
uranyum zenginleştirme faaliyetlerini çok 
kısa bir süre zarfında sonlandıracakları-
na dair teminat vermektedir. Ayrıca salgın 
nedeniyle zor günler geçiren İran’a gönde-
rilecek insani yardımlar da müzakereler sü-
recinde olumlu sonuçlar doğurabilir. Tabii 
bu ihtimallerin tümü, Biden’ın Anlaşma’ya 
tekrar katılma isteğindeki samimiyetiyle 
gerçeklik kazanacaktır. İ
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Enerji zengini İran’ın Sistan ve Beluçistan 
ilinde bulunan ve ticaret bağlarını güçlen-
dirmek için Hindistan, İran ve Afganistan 
tarafından geliştirilmesi hedeflenen Ça-
bahar Limanı Projesi, son 5 yıldır taraflar 
arasında en çok konuşulan konuların ba-
şında geliyor. Geçtiğimiz dört yıl boyunca 
Donald Trump’ın İran’a yönelik maksimum 
baskı politikasından dolayı faaliyete geçiri-
lemeyen Proje’de, Joe Biden’ın ABD başkanı 
olmasından hemen sonra harekete geçildi-
ği görülüyor. Biden yönetimi, henüz İran’a 
yönelik ambargoların hafifletilmesi ile il-
gili bir açıklama yapmamışken Hindistan,  
31 Ocak Pazar günü bir İtalyan firmasından 
yaklaşık 8,5 milyon dolar karşılığında teda-
rik ettiği ekipman yükleme ve boşaltma için 
kullanılabilecek 140 tonluk iki mobil liman 
vincini, İran’daki Çabahar Limanı yetkili-
lerine resmen teslim ettiğini duyurdu. Bu 
teslimat aynı zamanda, Çabahar’daki Şehit 
Beheşti Limanının birinci aşamasının geliş-
tirilmesi için Hindistan tarafından yapılan 
ilk ekipman sevkiyatıydı.

Yaklaşık 25 milyon dolar değerindeki altı 
Mobil Liman Vinç (MHC) sevkiyatının bir 
parçası olan vinçler, İtalya’dan temin edil-
di ve Hindistan ile İran arasındaki resmî 
görüşmelerin ardından düzenlenen bir tö-
renle Liman yetkililerine teslim edildi. İlk 
sevkiyat, 40 tona kadar olan nakliye kon-
teynerlerini taşımak için ayarlanabilir kollu 
iki teleskobik yayıcıyı da içeriyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının Pakistan, 
İran ve Afganistan ortak sorumlusu J. P. Sin-
gh, İran’a teslim edilen iki vincin açılışında; 
“Çabahar Limanına iki vinç tedarik etmek-
ten mutluluk duyuyoruz. Bu, kargoların 
yüklenmesi ve boşaltılmasındaki bazı so-
runları çözebilir.” dedi. Singh ayrıca bugüne 
kadar Hindistan tarafından Afganistan’a ba-
ğışlanan 75.000 ton buğdayın da diğer ope-
rasyonlarla birlikte Çabahar Limanı üzerin-
den teslim edildiğine dikkat çekti ve İran 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile 
yaptığı görüşmede onu ikinci düzey siyasi 
diyalog için Yeni Delhi’ye davet etti. İran 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 
ise Hindistan heyetinin İranlı meslektaşları 
ile Çabahar Projesi’nin yanı sıra “siyasi isti-
şareler”de de bulunduğu belirtildi.

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolla-

rı Bakanlığı ise yaptığı açıklamada “Sevki-

yat, Hindistan’ın Orta Asya’daki pazarlara 

erişimini sağlayacak olan Çabahar Limanı 

projesine bağlılığını gösteriyor.” diyerek sev-

kiyatın, Hindistan ve İran arasında Limanı 

donatmak ve işletmek için Mayıs 2016’da 

imzalanan 85 milyon dolarlık sözleşmenin 

bir parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca ABD 

yaptırımlarına rağmen Bakanlık, projeyi 

2018’den beri bir Hint şirketinin yürüttü-

ğünü ve Limandaki trafiğin de istikrarlı bir 

şekilde arttığını belirtmektedir.

Beklentiler ve  
Stratejik Hedefler

Biden yönetiminden İran’a yönelik herhan-

gi bir olumlu açıklama gelmemişken Yeni 

Delhi’nin harekete geçerek İran ile Proje’nin 

birinci fazının gerçekleştirilmesi anlamına 

da gelen ekipman teslimatını yapması, Yeni 

Delhi’nin söz konusu Proje’yi geliştirmede-

ki istekliliğini göstermektedir.

Hindistan’ın, Liman Projesi’ne geçen döne-

me kıyasla daha fazla yatırım yapma plan-

Aydın Güven 

HABER ANALİZ 
06.02.2021

Çabahar Limanı Projesi’ne 
Yönelik Hamleler

Biden yönetiminden İran’a yönelik herhangi bir 
olumlu açıklama gelmemişken Yeni Delhi’nin İran’a 
ekipman teslimatı yapması, Çabahar Limanı Projesi’ni 
geliştirmedeki istekliliğini göstermektedir.
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ları, yeni Biden yönetiminin İran Nükleer 
Anlaşması’na yeniden dönme ve önümüz-
deki aylarda ABD yaptırımlarında bir miktar 
gevşeme beklediğinin bir göstergesi olarak 
görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Hindistan 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama-
da, Proje’nin sadece Yeni Delhi ve Tahran 
arasında gerçekleştirilmesi değil ayrıca Ka-
bil ve Taşkent yönetimlerinin de katılımıyla 
genişletilmesi hedeflendiği belirtilmişti. Bu 
minvalde Proje’nin akıbetinin görüşülmesi 
adına, önümüzdeki günlerde Afganistan, 
İran, Özbekistan ve “gözlemci olarak başka 
Orta Asya ülkelerinden” yetkililerin de bu-
lunacağı Çabahar Limanı Projesi ve transit 
ticaret fırsatlarının tartışılacağı bir toplantı 
yapılması beklenmektedir.

Stratejik Cabahar Limanının geliştirilme-
sinde kilit bir paydaş olan ve Hint Okyanu-
su’na doğrudan erişimi bulunan Hindistan; 
Afganistan, Türkmenistan ve Özbekistan 
gibi karayla çevrili Orta Asya ülkelerinin 
Proje’ye dâhil edilmesi adına Limanın tran-
sit geçiş üssü olarak kullanılmasını sürekli 
vurgulamaktadır. Tarafların denize açılma 
kapısı anlamına gelen Çabahar’ın bu min-
valde talepleri karşılayabilecek kapasiteye 

getirilmesi gerekmektedir. Zira Singh, teda-
rik edilen vinçlerin teslimatı sırasında Ça-
bahar’ı, Hindistan’ı denize kıyısı olmayan 
ülkelere bağlayan hayati bir merkez olarak 
nitelemişti.

Aralık ayında İran, Özbekistan ve Hindis-
tan, Çabahar Limanının ortak kullanımı 
için sanal formatta ilk üçlü çalışma grubu 
toplantısını yapmıştı. Toplantı, Hindis-
tan’ın Özbekistan’ın Uluslararası Kuzey Gü-
ney Ulaştırma Koridoru (INSTC) Projesi’ne 
katılımı için yaptığı sunumun arka planın-
da gerçekleşmişti. Hindistan’ın projelerine 
göre Çabahar Limanının geliştirilip yeterli 
kapasiteye getirilmesi hâlinde Liman, söz 
konusu INSTC’nin önemli bir ayağı olacak-
tır. Dolayısıyla Hindistan, İran, Afganistan, 
Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Orta Asya 
ve Avrupa arasında yük taşımaya yönelik 
7.200 km uzunluğunda çok yönlü bir taşı-
macılık projesi olan INSTC’nin, bir anlamda 
son yılların en gözde projelerinden biri olan 
Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne rakip olacağı 
iddiaları dikkate alındığında Çabahar Lima-
nının tam teşekküllü faaliyete geçirilmesine 
yönelik çalışmaların devam edeceğini söyle-
mek mümkündür. İ
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Küresel salgının gölgesinde geçen 2020’nin 
sonlarında ABD’de gerçekleşen Başkanlık 
seçimleri, muhtemel etkileri nedeniyle bü-
tün dünya tarafından yakından takip edildi. 
Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla, protes-
to gösterileri de başladı ve Trump taraftarla-
rının itirazları kanlı Kongre baskınına kadar 
vardı. Seçim sonuçları birçok açıdan tartı-
şıldı ve tartışılmaya devam edecek ancak 
ABD yerleşik düzen temsilcilerinin, başka 
ülke yönetimlerine muhaliflere karşı siyasal 
hoşgörü dersi verirken, silahsız ABD seçme-
nine ve protestoculara birkaç günlük olayla-
rın sonunda “terörist” şeklinde hitap etmesi 
dikkatlerden kaçmadı. Birçok yorumcuya 
göre genellikle dünyanın farklı bölgelerin-
de görmeye alışık olduğumuz sahnelerin 
ABD’nin politik kalbinde gerçekleşmesi, 
Washington’ın kullanmaya alışık olduğu üs-
tenci-ahlakçı dili bundan böyle kullanması-
nı zorlaştıracak, en azından inandırıcılığını 
zayıflatacaktır.

Gerek seçim sonuçlarının ve sonrasında-
ki gelişmelerin ortaya koyduğu toplumsal 

ayrışma gerekse de bir süredir gözlemle-

nen ABD’nin küresel düzlemdeki görece 

ve tedrici zayıflaması, Biden liderliğindeki 

Demokrat yönetimin enerjisini kısa vadede 

küresel sorunlardan çok ABD’nin içindeki, 

bir kısmı yapısal hale gelmeye başlamış 

problemlere yönlendireceğini gösteriyor. 

Anlaşılan Soğuk Savaş sonrasında dile  

getirilen ve ABD liderliğindeki Batı’nın 

küresel egemenliğinin “sonsuza dek” süre-

ceğini öngören tezler, çok erken dile geti-

rilmiş iddialı sözler olarak tarihteki yerini 

alacak.

Yine de bu durum yakın gelecekte Biden 

liderliğindeki ABD yönetiminin başat kü-

resel aktör olarak, temel uluslararası me-

selelere müdahil olmayacağı anlamına gel-

miyor. Biden ve tecrübeli müzakerecilerden 

oluşturduğu yönetim kademeleri, ellerinde 

sihirli bir değnek olmadığının farkında ola-

rak, birçoğu Obama döneminden kalma 

mevcut tüm dosyaları Amerikan çıkarlarını 

maksimize edecek şekilde ele almaya çalı-

şacaktır.

Biden’ın Bölge Politikası

Obama mirası denildiğinde, bölgede akla 
gelen konuların başında Suriye’deki halk 
hareketinin İran ile yapılan nükleer müza-
kerelerin de etkisiyle rayından çıkarılması 
ve 1991-2003 Irak senaryosunun tekrarı ge-
liyor. Kimyasal silahlar dahil her türlü kitle 
imha silahı kullanarak muhalifleri bastır-
masına izin verilen Baas merkezi yönetimi 
siyasi, askeri ve ekonomik baskılarla felç 
edilirken, bölgenin haritasının değiştiril-
mesine yönelik uzun vadeli strateji gereği 
azınlıkların kontrolündeki bölgenin devlet-
leşme sürecine katkı sağlandı.

Obama’dan kalma diğer önemli bir konu 
olan 2015’te İran ile imzalanan Nükleer 
Anlaşma hususunda ise Demokrat yöne-
tim Trump’ın yöntemlerine karşı çıksa da  
KOEP’in (Kapsamlı Ortaklık Eylem Planı) 
eksiklikleri aradan geçen dört yıl içinde 
daha fazla görünür hale geldi. Nitekim yeni 
yönetimde yer alan kişilerin bu süre için-
deki yazıları ve görüşleri incelendiğinde, 

anlaşmadaki açıklar ve İran’ın bölgesel poli-
tikaları konusundaki düşüncelerinin büyük 
oranda Trump ile örtüştüğü görülmektedir.

Gerek Antony Blinken ve Jake Sullivan gibi 
yeni yönetimin üst düzey isimlerinin gerek 
yeni dönemde yakından çalışacakları ifade 
edilen Fransız ve Alman dışişleri bakanla-
rının İran’la yapılan anlaşma ile ilgili son 
açıklamalarına bakıldığında kapsamlı bir 
tablo var görünüyor. Biden yönetiminin ve 
müttefiklerinin zihninde, 2015’te imzalanan 
eski anlaşmaya dönülmesinden çok İran’ın 
bölgesel politikalarının ve füze teknolojisi-
nin de parçası olduğu daha kapsamlı yeni bir 
anlaşma bulunduğunu söylemek mümkün-
dür. Zira anlaşmanın bazı maddelerindeki 

Dr. Hakkı Uygur

GÖRÜŞ 
08.02.2021

Biden’ın Muhtemel İran  
Anlaşması ve Bölgesel Etkileri

Biden yönetiminin zihninde, 2015’te imzalanan 
anlaşmaya dönülmesinden çok, İran’ın bölgesel 
politikalarının ve füze teknolojisinin de parçası 
olduğu daha kapsamlı bir anlaşma bulunduğunu 
söylemek mümkün.

Bu makale Kriter dergisinin Şubat 2021 
sayısında yayımlanmıştır.

https://kriterdergi.com/yazar/hakkiuygur/
bidenin-muhtemel-iran-anlasmasi-ve-bol-
gesel-etkileri
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zaman tahdidi, İran’ın bölgesel faaliyetleri-
nin başta Irak olmak üzere ABD’nin askeri 
üslerini ve elçiliklerini dahi tehdit eder hale 
gelmesi, yine İsrail, BAE ve Suudi Arabistan 
gibi müttefiklerini hedef alması ABD yö-
netimi için bu konuları “acil sorun” haline 
getirmiştir.

Ortadoğu Politikası

Tahran’ın meydan okumaları karşısında Bi-
den yönetiminin eli, dört yıl öncesine göre 
bazı açılardan rahatlarken bazı açılardan 
zorlaşmıştır. Rahatlamıştır; zira Trump yö-
netimi izlediği “azami baskı” politikası ile 
İran’ın mali kaynaklarını tüketmiş, ülke 
ekonomisini iflas seviyesine sürüklemiş, 
Ruhani hükümetine kamuoyu desteğinin 
yüzde 5’lerin altına inmesine neden olmuş-
tur. Ayrıca Trump, Kasım Süleymani saldırı-
sında olduğu üzere askeri alanda da İran’ın 
kırmızı çizgilerini tanımadığını göstermiş-
tir. Trump yönetiminden cesaret alan İsrail 
de gerek İran içindeki gerekse ülke dışın-

daki İran varlıklarına yönelik saldırılarını 

benzersiz seviyeye çıkarmış, Tahran’ın bu 

saldırılara cevapsız kalışı, özellikle muhafa-

zakâr kesim içinde ciddi tartışmalara neden 

olmuştur.

Biden’ın Trump’a göre diğer bir avantajı da 

ülke içindeki olumsuz propaganda konu-

sunda rahat olmasıdır. “Şeytani Trump”a 

boyun eğmeyen Tahran, uluslararası hukuk 

ve diplomatik çözüm vurguları yapan yeni 

yönetim ile masaya oturma konusunda iç 

politika açısından kendisini daha rahat his-

sedecektir.

Madalyonun öbür yüzünde daha zorlu bir 

resim yer almaktadır. Özellikle son iki yıldır 

yıkıcı yaptırımlara maruz kalan Hameney 

liderliğindeki elitler, Trump’ın taleplerine 

benzer taleplerde bulunan yeni yöneti-

min füze teknolojisi, bölgesel politikalar 

ya da insan hakları gibi alanlardaki talep-

lerini kabul etmek istemeyecektir. Zaten 

bu amaçla Biden’ın seçilmesi ile İran karşı 

adımlarını çoğaltmaya başlamış, uranyum 
zenginleştirme oranını artırmış ve kısa süre 
içinde tüm yaptırımlar kalkmazsa Ulusla-
rarası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini 
ülkeden çıkaracağını ilan etmiş, bu amaçla 
Meclis’ten bir de yasa geçirmiştir. Yine İran 
Trump’ın gidişi ile birlikte bir süredir ara 
verdiği kapsamlı askeri tatbikatlarını yeni-
den başlatmıştır. Bu tatbikatlarda özellikle 
ülkenin füze kapasitesinin ön plana çıkarıl-
ması, eli kulağındaki müzakereler öncesin-
de Biden hükümetine mesaj olarak değer-
lendiriliyor.

Tahran’ın Elitlerinden  
Yeni Tavizler Gelebilir
Bugünkü noktada “büyük uzlaşı” için iyim-
ser olmanın yeterince nedeni vardır. Bun-
ların ilki “üçüncü Obama dönemi” olarak 
kabul edilen yönetimin ana politikalarının 
öncekine benzer şekilde devam edeceği var-
sayıldığında, yeni kadroların İran’da bir re-
jim değişikliği ya da kaos peşinde olmama-
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sıdır. Hatırlanacak olursa Obama nükleer 
görüşmeler öncesinde Tahran’da meydana 
gelen ve son kırk yılın en büyük toplumsal 
protesto olayları olarak kabul edilen 2009 
gösterilerinde dahi sessizliğini korumuş ve 
bu durum ülke içindeki Batıcı kesimlerde 
büyük hayal kırıklığına yol açmıştı. Bu et-
ken özellikle önemlidir, zira birkaç ay son-
ra Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidecek 
İran’da Hameney sonrası senaryoları da 
ciddi biçimde etkileyecek bir sistem res-
torasyonu düşünülmektedir. Bu sürecin 
sorunsuz şekilde yürütülmesi için ABD ile 
ilişkiler belirleyicidir.

Daha açık bir ifadeyle Tahran’daki elitler si-
yasal sistemin bekası ve yeni kuşak politika-
cılara sorunsuz bir şekilde güç devrini sağ-
lama karşılığında daha önce masaya otur-
dukları ve bir ölçüde güvendikleri Biden’ın 
kadrolarına önemli tavizler verebilirler.

Anlaşma için iyimserliğin diğer bir nede-
ni son günlerde ülke içinde de ses getiren 
çeşitli kamuoyu araştırmalarının ortaya 

koyduğu sosyal, ekonomik ve siyasal gös-
tergelerdeki sorunlardır. Sürekli vurgula-
nan bozuk ekonomik göstergelerin yanı sıra 
mevcut sisteme güven son derece düşük 
seviyelere inmiş, ülkeden beyin ve sermaye 
kaçışı olağanüstü derecelere ulaşmış, örne-
ğin sadece son bir yıl içinde ülkedeki salgın-
la mücadelenin kötü yönetilmesiyle irtibatlı 
olarak üç binden fazla doktorun yurtdışına 
yerleştiği ifade edilmiştir. Yine “barışçıl 
olması durumunda bir rejim değişikliğini 
onaylar mısınız?” sorusuna verilen olumlu 
cevabın yüksekliği yönetici elitler için alarm 
verici seviyededir. Kısaca mevcut resim sür-
dürülebilir değildir ve Tahran yönetimi için 
Biden ile uzlaşma dışında çok az seçenek 
vardır.

Biden yönetiminin Hameney’i ikna için kul-
lanacağı yöntemlerden birisi de Trump’ın 
özellikle son bir yıl içinde İsrail’in de katkı-
sıyla kullanıma soktuğu agresif politikaların 
devam etmesi tehdidi olacaktır. Özellikle 
Kongre’deki İsrail etkinliği göz önüne alın-
dığında, İran’ın Biden’ı zora sokacak ham-
lelerden kaçınacağı ileri sürülebilir. Özetle 
zamanlaması başka etkenlere bağlı olarak 
değişebilse de Tahran ve Washington ara-
sında müzakere süreci en gerçekçi senaryo 
olarak karşımızda durmaktadır. Nitekim 
İran piyasaları da bu senaryoyu satın almış 
ve dolar başta olmak üzere döviz ve altın 
fiyatlarında son haftalarda ciddi düşüşler 
görülmüştür.

Rusya, İsrail ve Suudi 
Arabistan’ın Tavrı Önemli

İki taraf arasındaki müzakerelerin ve olası 
bir uzlaşının bölgesel dengeleri de etkileye-
ceğine kuşku yoktur. Üçüncü ülkeler bu du-
rumun farkında olduğundan Rusya, İsrail ve 

Suudi Arabistan gibi ülkelerin tavrı önemli 
olacaktır. Rusya, İran üzerindeki nüfuzu-
nun azalmasından; İsrail, İran’ın Suriye ve 
Irak’taki varlığının kalıcı ve resmi hale gel-
mesinden; Suudi Arabistan ise Demokrat 
yönetimin kendisiyle ilgili olumsuz düşün-
celerin yanı sıra Beyaz Saray’ın Husiler’e 
vereceği örtülü destekten dolayı tedirginlik 
duymaktadır. Bununla birlikte bütün ülke-
lerin müzakere sürecindeki tavırları müza-
kerelerin kapsamı ve nihai uzlaşının mad-
delerine bağlı olacaktır. Başka bir deyişle 
çıkacak sonuçlara göre ülkeler bu anlaşmayı 
destekleyebilirler. Söz gelimi Tahran’ın Su-
riye’deki nüfuzunun dizginlenmesi yukarı-
daki üç ülkeyi de memnun edecek bir geliş-
me olarak karşımıza çıkabilir ya da İran’ın 

füze kapasitesine getirilecek bir kısıtlamaya 
kimse itiraz etmeyecektir. Dolayısıyla Biden 
yönetiminin Obama’nın yaptığı gibi İran ile 
teknik bir konudaki anlaşmanın istenme-
yen, yan sonuçlarını dikkate almaması du-
rumunda zaten kırılgan olan bölgesel den-
gelerde yeni değişiklikler yaşanabilir. Ancak 
Biden’ın ekibi geçen seferki hatalarını tek-
rarlamaz, bölge ülkelerinin hassasiyetleri-
ni dikkate alır ve anlaşma İran’ı çatışmacı 
tavırlarından uzaklaştırırsa, ilgili başkent-
lerden Obama döneminde olduğu gibi sert 
bir tepki gelmeyecek hatta böylesi bir uzlaşı 
bölgesel bir normalleşmenin ön adımı dahi 
olabilecektir. İ

Tahran’daki elitler siyasal sistemin bekası ve yeni 
kuşak politikacılara sorunsuz bir şekilde güç devrini 
sağlama karşılığında daha önce masaya oturdukları 
ve bir ölçüde güvendikleri Biden’ın kadrolarına 
önemli tavizler verebilirler.
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İran Merkez Bankası (CBI), 1399 yılının 
ikinci çeyreğinin ekonomik göstergelerini 
resmî internet sitesinden yayımladı. Rapor-
da; millî gelir, büyüme, işsizlik, faiz oranı 
gibi birçok ekonomik göstergenin yanında, 
geçmiş yılların ilgili kalemlerdeki istatis-
tikleri de karşılaştırmalı olarak ayrıntılı bir 
şekilde verildi.

Millî gelir ve büyüme verilerine göre (bk. 
Tablo 1) 1399 yılının ikinci çeyreğinde  
GSYİH, 1390 yılının sabit fiyatlarıyla 177,1 
milyar tümen olarak gerçekleşerek geçen 

yılın aynı çeyreğine göre %5,1 büyüme kay-
detmiştir. Petrol sektörü çıkartıldığında 
GSYİH, 156 milyar tümen ve büyüme oranı 
ise %3,2’dir. Sektörel olarak incelendiğinde 
petrol, 21,1 milyar tümen ile %22,2; tarım, 
25,5 milyar tümen ile %4,1; sanayi ve ma-
den, 47,7 milyar tümen ile %7,9; hizmet 
sektörü de 88,3 milyar tümen ile %1,4 bü-
yümüştür. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 
kıyaslandığında hizmet sektörü korona-

virüs salgını nedeniyle negatif bir büyüme 
gerçekleştirmiştir. Ayrıca petrol sektörü de 
düşen petrol fiyatları ve devam eden ambar-
golar sebebiyle %16,8 küçülmüştür.

Rapora göre geçen yılın ikinci çeyreğinde 
cari hesap dengesi, 4,2 milyar dolar fazla 

verirken cari yılın aynı çeyreğinde 1,8 milyar 
dolar açık vermiştir. İkinci çeyreklerin dış 
ticaret göstergeleri incelendiğinde geçen 
yıla nispeten konjonktürel etkenler dolayı-
sıyla bir azalış görülmektedir (bk. Tablo 2). 
1398 yılı ikinci çeyreğinde ihracat 31,1 milyar 
dolar iken cari yılda 20,1 milyar dolara düşe-
rek yaklaşık %35 azalmıştır. İthalat ise 25,2 
milyardan 21 milyar dolara düşerek yaklaşık 
%20 azalma göstermiştir. Petrol ihracatı ve-

rileri incelediğinde geçen yıla nispetle bir 
azalma söz konusudur. Petrol ihracatı, 1398 
yılının ikinci çeyreğinde 16,2 milyar dolar 
iken cari yılın aynı çeyreğinde 8,5 milyar 
dolara düşerek yaklaşık %47 azalmıştır. Dış 
borçlarda ise bir artış söz konusudur. Geçen 

Birkan Kemal Ertan

HABER ANALİZ 
08.02.2021

İran Ekonomisinin  
İkinci Çeyrek Göstergeleri

İran Merkez Bankası, İran ekonomisinin ikinci 
çeyrekteki makroekonomik göstergelerini yayımladı.

Tablo 1: Millî Gelir ve Büyüme Oranı

Göstergeler Meblağ (Milyar Tümen) Büyüme Oranı (%)

GSYİH (1390 Sabit 
Fiyatlarıyla)

177,1 5,1

Tarım 25,5 4,1

Sanayi ve Maden 47,7 7,9

Hizmet 88,3 1,4

Petrol 21,1 22,2

Kaynak: İran Merkez Bankası

Tablo 2: İthalat ve İhracat

Gösterge 1398  
İkinci Çeyrek  
(Milyar Dolar)

1398  
İkinci Çeyrek  
(Milyar Dolar)

Değişim (%)

İhracat 31,1 20,1 -35

Petrol 
İhracatı

16,2 8,5 -47

İthalat 25,2 21 -20

Kaynak: İran Merkez Bankası
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yılın ikinci çeyreğinde dış borçlar 9 milyar 
iken cari yılın aynı çeyreğinde 9,2 milyar 
olarak %2,2 artmıştır. Cari yılda; uzun ve 
orta vadeli borçlar 7,3, kısa vadeli borçlar 
ise 1,9 milyar dolardır. Dış borcun GSYİH’ye 
oranı %7,8 olarak gerçekleşmiştir. Hiç kuş-
kusuz bu oranın bu denli az olmasının ne-
deni, ekonominin kapalı olmasından kay-
naklanmaktadır.

İşsizlik verileri incelediğinde tahminlerle ve 
önceki dönemlerle benzerlik görülmektedir. 
Koronavirüs salgını ve ambargolar, birçok iş 
yerinde istihdam kayıplarına neden olmuş 
ancak verilere yansıması oldukça kısmi kal-
mıştır. İşsizlik oranı 1399 yılının ikinci çey-
reğinde %9,5 olarak gerçekleşmiş; oranlar, 
şehirlerde %10,6 iken kırsalda %6,2 şeklinde 
belirlenmiştir. İşsizliğin cinsiyet olarak dağı-
lımı; kadınlarda %16,5, erkeklerde ise %8,1 
olarak gerçekleşmiştir. Yaş gruplarına göre 
sınıflandırmada ise 18 ila 35 yaş grubunda 
%16,9, 18 ila 24 yaş grubunda ise %24,1’dir.

Faiz oranı, cari yılın ikinci çeyreğinde kısa 
vadeli olarak kredinin durumuna göre %10 
ve %12 ila %14 arasındadır. Bir yıllık vadeli 

%16, iki yıllık vadeli faiz oranı ise %18’dir. 
Politika faizi ise %18 olarak öngörülmüştür 
ki yüksek enflasyon oranları göz önünde 
bulundurulduğunda İran’da reel faiz negatif 
alanda durmaktadır. Parasal göstergeleri in-
celediğimizde geçen yılın sonuna göre 1399 
yılı Şehriver ayında likidite %17,1 ve emisyon 
%40,6 artmıştır. Kamu harici sektörlerin ta-
sarrufları da %17,6 yükselmiştir.

Göstergeler İyileşecek mi?
1399 yılının ikinci çeyrek verileri, ülke eko-
nomisinin ABD ambargoları ve koronavirüs 
salgınına rağmen kademeli olarak düzelece-
ğine işaret etmektedir. Buna ilave olarak İran 
ekonomisinde son günlerde “Biden etkisi” 
açıkça görülmektedir. Özellikle dolar/tü-
men kurunun 20 bin tümen kanalına yaklaş-
masına ve hükûmet yetkililerinin petrol ge-
lirlerinin son dönemde arttığına dair açıkla-
malarda bulunmasına, İran ekonomisindeki 
“Biden etkisi” denilebilir. Ayrıca ABD Başka-
nı Joe Biden’ın göreve geldikten sonra İran’la 
tekrar masaya oturma ihtimalinin sinyalini 
vermesi, ekonomide iyileşme yaşanacağının 
bir işareti olarak görülebilir. İ
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Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), 3 Şu-
bat Çarşamba günü “Geçtiğimiz Salı gecesi 
Ceyşü’l-Adl örgütü tarafından iki buçuk 
yıl önce rehin alınan iki sınır muhafızını 
kurtarmak için başarılı bir operasyon ger-
çekleştirildi.” açıklaması ile 2018 yılında 
Pakistan merkezli örgüt tarafından kaçırı-
lan askerlerinden ikisini daha kurtardığını 
duyurdu.

Pakistan merkezli Ceyşü’l-Adl örgütünün, 
16 Ekim 2018’de iki ülke arasındaki sınırda 
yer alan İran’ın Sistan ve Beluçistan ilinin 
Mircave kenti sınırında 12 DMO askerini 
Pakistan topraklarına kaçırdığı bildirilmiş-
ti. DMO askerlerinin kaçırılmasının ardın-
dan Pakistan ve İran arasında askerlerin 
kurtarılmasına yönelik ortak bir komite 
oluşturuldu. Yapılan çalışmalar neticesinde 
askerlerden beşi 15 Kasım 2018’de serbest 
bırakılırken dört asker ise Pakistan ordusu 
tarafından 21 Mart 2019’da kurtarıldı. Şim-
diye kadar akıbetinden bahsedilmeyen bir 
asker kaldı.

Ceyşü’l-Adl Örgütü

İran’daki Sünni Beluçların haklarını koru-

duğunu iddia eden ve militan bir örgüt olan 

Ceyşü’l-Adl, ağırlıklı olarak Sünni Beluç-

ların yoğun olarak bulunduğu Pakistan’ın 

Belucistan eyaleti ve İran’ın Sistan ve Belu-

çistan ili sınırında faaliyet gösteriyor. 2012 

yılında, Suriye İç Savaşı’nda İran’ın Esed’e 

verdiği desteğe karşı çıkmasıyla tanınan 

Selahaddin Faruki tarafından kurulan ör-

güt, İran’daki Sünni Beluçların haklarını 

savunduğunu söyleyerek İran hükûmetine 

karşı silahlı mücadele veriyor. İran’ın iddi-

alarına göre kökenleri, 2000 yılından beri 

Sistan ve Beluçistan’da faaliyet gösteren ve 

2011 yılında lideri Abdulmalik Rigi’nin idam 

edilmesinden sonra ortadan kalkma nokta-

sına gelen “Cundullah” adlı bir militan örgü-

te dayanan Ceyşü’l-Adl, kurulduğu günden 

beri İran güvenlik güçlerine karşı çok sayıda 

ölümcül saldırı gerçekleştirmiştir.

İran ordusu ve polis yetkilileri, Pakistan 

topraklarında barınan grubun varlığından 

duydukları endişeyi dile getirerek Pakistan 

ordusunun ve sınır polisinin ortak sınırlar-

da gevşek davrandığından yakınıyor. Ör-

gütle herhangi bir bağlantısının olmadığını 
belirten Pakistan ise örgüte karşı gereken 
adımları attığını ileri sürüyor. İran ayrıca 
Ceyş el-Zulm adını verdiği örgütü, İsrail’in 
yanı sıra bölgesel rakipleri Suudi Arabistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından des-
teklenen bir terörist grup olarak görüyor. 
Özellikle örgütün Selefi/Vahhabi olduğunu 
belirterek Suudiler tarafından İran’a karşı 
kullanılmak üzere organize edildiğini iddia 
ediyor.

Operasyon Pakistan 
Topraklarında mı 
Gerçekleştirildi?

Ancak asıl merak edilen konu ise DMO 
tarafından gerçekleştirilen operasyonun, 
Pakistan topraklarında gerçekleşip gerçek-
leşmediği ve Pakistan kuvvetlerinin ope-
rasyonda yer alıp almadığı meselesidir. Zira 
Pakistanlı yetkililer tarafından konuyla ilgili 
resmî bir açıklama yapılmasa da operasyo-
nun Pakistan topraklarında gerçekleştiril-
diğine dair söylentiler mevcuttur. Gerçek 
olması durumunda bu tür bir operasyon, 
son yıllarda Pakistan’dan ciddi sayıda mili-
tan devşiren İran’ın, Pakistan sınırları içe-
risinde operasyonel kabiliyete sahip olduğu  

Aydın Güven

HABER ANALİZ 
11.02.2021

DMO’nun Ceyşü’l-Adl  
Operasyonu ve Arka Planı

DMO, 3 Şubat Çarşamba günü Pakistan merkezli 
Ceyşü’l-Adl örgütü tarafından 2018 yılında kaçırılan 
iki askerini bir operasyonla kurtardığını açıkladı.
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anlamına gelirken aynı zamanda Pakis-
tan’ın, İran’a karşı egemen ülke olma konu-
sunda elini zayıflatacaktır.

Operasyonun niteliği bilinmemekle bir-
likte basında çıkan bazı haberlerde İran, 
operasyonun Sistan ve Beluçistan’da ger-
çekleştiğini söylerken diğer taraftan ope-
rasyonun Pakistan sınırları içerisinde ortak 
bir operasyon ile gerçekleştirildiği de iddia 
ediliyor. Zira Pakistan operasyon hakkında 
sessiz kalırken kısa bir süre sonra, operas-
yonun bir takas içerdiği ortaya çıktı. Bu 
durum da operasyonun Pakistan-İran ortak 
operasyonu olma olasılığını artırıyor. Nite-
kim söz konusu kurtarma operasyonunun, 
salt bir baskın ya da güç kullanılan bir ope-
rasyon olmadığı çok geçmeden Ceyşü’l-Adl 
örgütü tarafından açıklandı. DMO’nun as-
kerlerini kurtardığını duyurmasının ardın-
dan Ceyşü’l-Adl da İran’ın elinde bulunan 
dört Sünni mahkûmun serbest bırakıldığı-
nı duyurdu.

İkinci seçenek, yani operasyonun Pakis-
tan topraklarında doğrudan DMO tara-

fından gerçekleştirildiği düşünüldüğünde 
ise bunun birçok açıdan Pakistan’ın elini 
zayıflatacağı söylenmektedir. Pakistan İs-
tihbarat Teşkilatı ve Pakistan ordusunun 
böyle bir operasyondan haberdar olmama 
ihtimalinin çok düşük olduğu değerlendi-
rilirken sınırları içerisinde yabancı bir ülke 
ile sınırlarında barınan bir örgüt arasında 
gerçekleştirilen takas gerçeğine karşı sessiz 
kalınması, Pakistanlı uzmanları endişelen-
dirmektedir. Nitekim son zamanlarda sıkça 
dillendirilen, İran’ın Pakistan’dan devşirdi-
ği Zeynebiyyun militanları üzerinden Pa-
kistan’da kritik müdahalelerde bulunabile-
ceği söylemlerine gerek kalmaksızın DMO 
tarafından gerçekleştirilecek tek taraflı bir 
operasyon, durumun endişe verici olduğu-
nu göstermektedir. İ
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İran’ın petrol ve diğer fosil enerji ürünleri-
nin ihracatı 2018’in Kasım ayında yaptırım 
kapsamına alındı. Her ne kadar 8 ülkeye 
İran’dan fosil enerji ithalatına geçici muafi-
yet tanınsa da bu muafiyetler, 2019 Mayıs’ın-
da tamamen kaldırıldı. Yaptırım öncesinde 
İran’ın başta Asya ülkeleri ve Türkiye olmak 
üzere günlük petrol ihracatı yaklaşık 2,4-2,6 
milyon varil/gün civarındaydı. Kasım 2018’e 
kadar İran’ın petrol ihracatı %50’ye yakın 
azalma gösterdi.

Yaptırımların tam olarak yürürlüğe girdiği 
Mayıs 2019 sonrasında, İran’ın petrol ihra-
catı dramatik bir şekilde azalmış ve günlük 
ihracat 300 bin varil düzeylerine kadar ge-
rilemişti. İran, petrol yaptırımlarını baypas 
etme hususunda geçmişte ciddi bir dene-
yim elde etmişti. Bu yüzden İran’ın, birta-
kım yaratıcı yöntemler kullanmak suretiyle 
kısmen de olsa yaptırımların etrafından 
dolanarak petrol ihracatını sürdürmede be-
lirli bir başarı sağladığı biliniyor. Yaptırım 
konusu olan bir ürünün ticaretini yapabil-
mek, ciddi anlamda gizlilik gerektiriyor. 
Alıcı bakımından, yaptırıma konu olan 

ürünün İran’dan alınmasının bazı maliyet-
leri bulunuyor. Bu yüzden bu riski denge-
leyecek bazı enstrümanların kullanılması 
gerekiyor. İran, bu bağlamda petrolü dünya 
fiyatlarının altında satmasının yanında ay-
rıca petrolün ucuza taşınması, sigorta ma-
liyetlerinin üstlenilmesi ve tahakkuk eden 
ödemenin yapılmasına yönelik uzun vadeli 
ödeme seçenekleri sunuyor. İran tarafından 
vadedilen uygun fiyat, taşıma ve ödeme op-

siyonları ham petrol satın alıcısı bazı rafine-
rileri İran’dan petrol alımına devam etmeye 
sevk ediyor.

ABD’nin yaptırımları denetleyen kurumları 
ise İran’ın bu adımlarını dikkatle izliyor ve 
yaptırıma konu olan ürünleri İran’dan alan 
ülkeleri (firma ve şirketleri) tespit etmek 
suretiyle cezalandırmayı amaçlıyor. Yap-
tırım sisteminin bir tarafında, yaptırımın  
etrafından dolanmaya ve bunu gizli bir  
şekilde yapmaya çalışan İran ile İran’ın 
ürünlerini satın alan müşteriler ve diğer 
tarafta ise buna engel olmaya çalışan ABD 
bulunuyor.

ABD yönetiminin yaptırımların uygulan-
ması bağlamında kullandığı araçlardan biri, 

İran’dan yüklenen petrol gemilerinin yükle-
rine el konulmasıdır. Reuters tarafından 10 
Şubat 2021’de yapılan bir habere göre ABD 
yönetimi, 2020 yılında İran’ın 1,2 milyon 
varil petrolüne el koydu ve bu petrolün sa-
tışından elde edilen gelir “Devlet Destekli 
Terör Fonu”na yatırıldı. Bu fonda biriken 
paralar, devlet tarafından desteklenen ve te-
rörden zarar görmüş kurbanlara dağıtılıyor. 
2020 yılında İran, Venezuela’ya destek ver-
mek amacıyla petrol göndermiş; gönderilen 
gemilerden dört tanesine “Sivil Müsadere 
Prosedürleri” işletilmek suretiyle ABD yö-
netimince el konulmuştu.

ABD Adalet Bakanı Marc Raimondi tara-
fından yapılan açıklamaya göre Venezuela 
yakınlarında durdurulan gemilerin yükle-
rinin, bölgeye ABD tarafından gönderilen 
tankerlere yüklendiğini ve bu yüklerin daha 
sonra ABD’de satıldığını söyledi. Raimondi, 
şu an bürokratik işlemlerin sürdüğünü ve 
gemilerin el konulması, petrolün transferi 
ve satışı sırasında ABD hükûmetinin yaptığı 
harcamaların mahsup edilmesinden sonra 

geriye kalan net tutarın Devlet Destekli Te-
rör Fonu’na devredileceğini belirtti.

ABD’nin, el konulan gemilerdeki yükle-
ri satması ve elde edilen paraların Devlet 
Destekli Terör Fonu’na yatırılması ileride 
muhtemelen bazı hukuksal sonuçlar do-
ğuracaktır. Bu bağlamda en azından İran 
tarafının bu paranın iadesi için talepte bu-
lunacağı ve hukuki yolları deneyeceği dü-
şünülmektedir. İ

Dr. Murat Aslan

HABER ANALİZ 
11.02.2021

El Konulan İran Petrol  
Gemilerinin Yükleri Satıldı

İran tarafından Venezuela’ya gönderilen ve ABD 
tarafından el konulan dört petrol gemisinin yükleri, 
ABD’de satılmış ve elde edilen paralar “Devlet 
Destekli Terör Fonu”na yatırılmıştır.
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kali-
baf, 7-9 Şubat tarihleri arasında Moskova’ya 
resmî ziyarette bulundu. Meclis başkanlığı 
görevine başlamasından sonra ilk yurt dışı 
ziyaretini Rusya’ya yapan Kalibaf, Rusya 
Meclis Başkanı Vyaçeslav Volodin, Dışişleri 
Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Ulusal Gü-
venlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’le 
bir araya geldi.

Moskova’ya gelmeden önce “İran’ın Rusya 
ile ilişkilerinin stratejik nitelikte olduğu-
nu” söyleyen ve Devrim Rehberi Ali Ha-
menei’nin Putin’e yazdığı mektubu elden 
iletmek isteyen Kalibaf, daha önce planla-
nan görüşmeyi gerçekleştiremedi. Kremlin, 
Putin’le görüşebilmesi için Kalibaf’ın 15 gün 
karantinada kalması gerektiğini öne sürdü. 
Böylelikle Kalibaf, Hamenei’nin Putin’e gön-
derdiği mektubu Volodin aracılıyla iletmek 
durumunda kaldı.

Putin için gönderilen mektubun içeriği ka-
muya açıklanmadı. Fakat Kalibaf’ın gerçek-
leştirdiği görüşmelerde, Rusya Bilimler Aka-
demisi Şarkiyat Enstitüsünde yapmış oldu-
ğu konuşmasında ve Vesti televizyon kanalı 

için verdiği röportajda ziyaretinin sebebi ve 
Hamenei’nin Putin’e gönderdiği mektubun 
içeriğiyle ilgili ipuçları verdi.

Kalibaf’ın ziyaretinin ve Hamenei’nin Pu-
tin’e gönderdiği mektubun üç önemli ko-
nuyu içerdiği söylenebilir. Birinci konu 
Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP, Nük-
leer Anlaşma) meselesiyle ilgiliydi. KOEP’e 
taraf olan Avrupalı ülkelerden farklı olarak 
Rusya, ABD’nin bir an önce Anlaşma’ya 
dönmesini istemekte ve herhangi bir ön şart 
olmadan İran’a yönelik ekonomik ambargo-
ların kaldırılması gerektiğini savunmakta-
dır. ABD’nin KOEP’ten çekilmesinden sonra 
İran’ın nükleer programıyla ilgili izlediği po-
litika ve öne sürdüğü savlar, en çok Rusya’nın 
söylemleriyle örtüşmektedir. İran, Rusya’nın 
KOEP konusunda ABD ve Avrupa’nın poli-
tikalarına karşı İran’ı güçlü bir şekilde des-
teklemesini istemekte, Batı ile görüşmelerin 
yapılmasında ara buluculuk yapmasını ve 
bunu yaparken de İran’ın yanında olup Tah-
ran’ı savunmasını beklemektedir.

Ziyarette konuşulan ikinci konu ekonomik 
ilişkilerle ilgiliydi. ABD’nin KOEP’e dönmesi 
veya yeni bir anlaşmanın yapılıp yapılma-
yacağı belirsiz olmakla birlikte ekonomik 
ambargoların ne zaman sona ereceği bilin-
miyor. İran, Batı’nın ekonomik yaptırım-
larından kendisi gibi zarar gören Rusya’yla 
ortak ekonomik çıkarlarda bir araya gelmek 
istiyor. Kalibaf’ın da belirttiği gibi İran’ın 
Avrasya Ekonomik Birliğiyle entegrasyonu-
nu canlandırmak ve kuzey-güney ulaşım ve 
ticaret koridorunu hayata geçirmek Tahran 
için büyük öneme sahip. Rusya’nın başını 

çektiği Avrasya Ekonomik Birliği ile İran 
arasında Ekim 2019’da üç yıllık serbest tica-
ret anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmaya 
göre İran, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi 
ülkelerle bazı kalemlerde ticaret yapmakta-
dır. İran bu anlaşmayı uzatmayı ve daha kap-
samlı hâle getirmeyi planlamaktadır.

Kalibaf’ın Moskova’da gündeme getirdiği 
üçüncü konu, Rusya’yla stratejik ilişkilerin 
kurulmasıydı. Rusya’dan ayrılmadan önce 
verdiği röportajda Kalibaf, “Putin’e iletilen 
mektupta Hamenei, İran ile Rusya arasın-
daki stratejik ilişkilerin şekillendirilmesinin 
çok önemli olduğunu vurgulamaktadır.” 
açıklamasını yapmıştı. Tahran-Moskova 
arasındaki stratejik ilişkilerin en az 20 yıllık 
planları kapsaması gerektiğini belirten Kali-
baf, “Rusya’yla bölgesel iş birliğinin devam 
edeceğini umuyoruz.” ifadesini kullanmıştı. 
Rusya Ulusal Güvenlik Konseyinin resmî 
web sitesinde Kalibaf-Patruşev görüşmesin-
de İran ile Rusya arasındaki güvenlik ilişki-
lerinin geliştirilmesiyle ilgili konuların ele 
alındığı belirtilmişti.

Kalibaf, Moskova’da temaslarını sürdürür-
ken 8 Şubat’ta İsrail Başbakanı Netanya-
hu, Putin’le telefon görüşmesi yapmıştı. 
Putin-Netanyahu görüşmesi Orta Doğu’da 
Rusya ile İsrail arasında güvenlik alanında 
koordinasyonun geliştirilmesiyle ilgiliydi. 
Aynı gün Lavrov’la telefon görüşmesi yapan 
İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, İran’ın 
Suriye’deki askerî varlığına son verilmesi 
gerektiğini gündeme getirmişti. Kalibaf’ın, 
İran’la stratejik ilişkilerini yürüten isimler-
den biri olan Patruşev’le görüşmesi, İran’ın 
Orta Doğu’da Rusya’yla uzun vadeli stratejik 
ilişki kurmak istediğini gösterirken İsrail’in 
girişimi de bunu engellemeye yöneliktir.

Sonuç olarak bu ziyaret; İran’ın Batı’ya olan 
güvenini kaybettiğini, ABD karşısında geri 
adım atmamak için yeni arayışlar içinde 
olduğunu ve uzun vadeli stratejik ilişkiler 
kurmak için Rusya’yla yakınlaşmak istediği-
ni göstermektedir. Fakat İsrail’le ilişkilerine 
önem veren Putin’in Kalibaf’la görüşmek 
istememesi, Rusya’nın Orta Doğu’da daha 
dengeli bir politika izlemeyi hedeflediğinin 
ve bölgedeki ilişkilerini İran’la sınırlı tutmak 
istemediğinin göstergesidir. İ

Dr. Sabir Askeroğlu 

HABER ANALİZ 
12.02.2021

İran’dan Rusya’ya  
Stratejik Ortaklık Önerisi
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ABD 2020 Başkanlık Seçimleri sonrasında 
İran yaptırımlarının uygulanması ile ilgi-
li hissedilir bir gevşeme var mı, varsa bu 
gevşeme sistematik bir durum mu yoksa 
sadece geçici mi; eğer bir gevşemeden söz 
edilebiliyorsa bu durum rakamlara yansı-
yor mu sorularına yönelik net bir cevabımız 
yok. Yaptırımların uygulanmasında hafif bir 
gevşeme olduğu ve bunun son aylarda az da 
olsa İran’ın ticaret rakamlarına yansıdığına 
yönelik haberler var. Ancak değişik kaynak-
ların açıkladığı farklı rakamlar kafaları ka-
rıştırıyor.

Gevşeme hususunda bu tür haberlerin re-
alitede ne kadar rakamlara yansıdığı bura-
da önem kazanıyor. Öncelikle şubat ayının 
ilk günlerinde bazı uluslararası kuruluşlar 
tarafından yayımlanan verilere göre fosil 
enerji (ham petrol, kondensat ve doğal gaz) 
ürünlerinin ihracatında artış olduğuna yö-
nelik bazı haberler yapıldı. Ancak enerji ko-
nusunda bilgi istihbaratı yapan uluslararası 
kurumların yayımladıkları verilerde ciddi 

çelişkiler var. İkinci olarak küresel enerji 
talebindeki toparlanmanın beklenenden 
daha yavaş olacağına yönelik ciddi çalışma-
lar yapıldı. Üçüncü olarak İran’a uygulanan 
yaptırımların omurgası, emtia satışından 
ziyade uluslararası para transferindeki zor-
luklardır. Açıkçası İran’a para transferinin 
bu denli zor olduğu bir ortamda fosil enerji 
ihracatında artışın ciddi bir sıçrama yap-
masını beklemiyoruz. İRAM olarak bizim 
değerlendirmemiz; 2021 yılında İran’ın fo-
sil enerji ihracatında artış yönlü gelişmeler 

olsa da bu artışın sınırlı ve temkinli bir seyir 
izleyeceği yönünde.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) 
yürürlüğe girmesi ile Birleşmiş Milletler, 
ABD ve Avrupa Birliği tarafından İran’ın 
nükleer faaliyetleri nedeniyle uygulanan 
yaptırımlar askıya alınmış ve böylece İran’ın 
üçüncü ülkelerle ticaretinde ciddi bir esne-
meye gidilmişti. Dolayısıyla İran’ın günlük 
fosil enerji ihracatı KOEP’in yürürlüğe gir-
mesiyle artış gösterdi. 2017 yılının ortaların-
dan itibaren hızla artan fosil enerji ürünleri 
ihracatı 2018 yılının ilk aylarında rekor dü-
zeye (2,8 milyon varil/gün) ulaşmıştır (Gra-
fik-1). ABD’nin tek taraflı olarak KOEP’ten 
çekilmesi ve ardından ABD yaptırımlarının 

yeniden tesis edilmesi ile fosil enerji ihraca-
tı hızla gerilemiştir. Nitekim Kasım 2018’de 
fosil enerji ürünlerine uygulanan yaptırım-
ların yürürlüğe girmesi ve Mayıs 2019’da 
bazı ülkelere tanınan kısmi muafiyetlerin 
tamamen sonlandırılması ile toplam fosil 
enerji ihracatı 500 bin varil/gün bandına 
kadar düşmüştür (Grafik-1).

2012-2014 arası dönemde de İran, benzer 
yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı. An-
cak o dönemde İran’ı müzakere masası-
na çekebilmek için belirli düzeyde “nefes 

alacak” alan tanınmıştı. Ancak 2019 yılı-
nın ortalarından itibaren yaptırımların 
hem kapsamı genişletilmiş hem de uy-
gulanmasında daha titiz ve sert bir irade 
gösterilmiştir. 2019 yılının ortalarında 
ABD yönetiminin yaptırımları uygulama 
hususunda giderek daha titiz davranması 
İran’ın yaptırımları baypas etme konu-
sunda geçmişte tecrübe kazandığı tak-
tikleri belirli düzeyde engelledi. Nitekim 
durumun vahametinin boyutunu göster-
mesi bakımından Cumhurbaşkanı Ru-
hani’nin şu ifadesi oldukça manidardır: 
“İran şu an, İslam Devrimi sonrası yaşadı-
ğı en derin ekonomik krizin içerisindedir. 
Irak Savaşı’nda dahi bu derece sıkıntı içi-
ne düşülmemişti.”

Dr. Murat Aslan 

GÖRÜŞ 
15.02.2021

İran Petrol İhracatı ve  
2021 Projeksiyonu

2021 yılında İran’ın fosil enerji ihracatında artış yönlü 
gelişmeler olsa da tahminler, bu artışın sınırlı ve 
temkinli bir seyir izleyeceği yönünde.
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Grafik-2’de gösterildiği gibi İran’ın top-
lam fosil enerji kapasitesi yaklaşık 5,1-5,2 
milyon varil/gün ve ham petrol üretim 
kapasitesi 4,2-4,3 milyon varil/gün sevi-
yesindedir. İran’ın yaptırımların olmadığı 
2018 Ç1 ve 2018 Ç2 dönemlerinde üretim 
düzeyi maksimum kapasitesine yakın bir 

seviyededir. 2018 Ç1’de ham petrol üre-
tim düzeyi 4,3 milyon varil/gün iken 2018 
Ç2’de ham petrol üretim düzeyi bazı ül-
kelerdeki rafinerilerin yaptırımlar devre-
ye girmeden yüksek miktarlı petrol alarak 
depolamayı tercih etmeleri nedeniyle 4,6 
milyon varil/gün seviyesinde seyretmiştir. 

Dolayısıyla bu dönemde üretimin yanın-
da stoklanan ham petrol de piyasalara 
sunulmuştur. Petrole yönelik yaptırımlar 
2018 Kasım ayında devreye girse de 8 ül-
keye geçici muafiyet tanınmış ve bu mua-
fiyetler 2019 Mayıs’ında kaldırılmıştır. Bu 
yüzden 2018 Ç3’ten itibaren (henüz pet-

Grafik 1:  İran Fosil Enerji (Ham Petrol+Gaz+Kondensat) İhracatı (milyon varil / gün)
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rol yaptırımları devreye girmediği hâlde) 
Asya ve Avrupa’daki rafinerilerin başka ül-
kelere yönelmeleri nedeniyle İran’ın ham 
petrol ihracatının ve dolayısıyla üretim 
düzeyinin hızla azaldığı ve 4 milyon varil/
gün seviyesinin altına indiği gözlemlendi. 
Muafiyetler nedeniyle üretim 2018 Ç4 ve 
2019 Ç1’de 3 milyon varil/gün seviyesinin 
üzerinde gerçekleşti. Ancak daha sonra-
ki çeyreklerde ham petrol üretiminin 2,5 
milyon varil/gün seviyesinin altına düştü-
ğü görüldü. S&P Global Platts tarafından 
sunulan projeksiyona göre 2021 Ç1’den iti-
baren İran’ın fosil enerji üretiminde yuka-
rı yönlü bir hareketlenme beklenilmekte 
ve 2021 yılının son çeyreğinde 3,5 milyon 
varil/gün değerinin üzerine çıkması ön-
görülmektedir.

İran’da fosil enerji ile ilgili altı çizilmesi 
gereken diğer bir önemli husus da yerli 
tüketim. Ortalama bir İranlı, enerji fa-
kiri muadil bir ülke vatandaşından 3-4 
kat daha fazla fosil enerji tüketmektedir. 
Mevsimden mevsime ve hava durumuna 
bağlı olarak yurt içi tüketim farklılık gös-
terse de İran’ın günlük ham petrol tüke-
timi 2 milyon varil/gün civarında olduğu 
düşünülmektedir.

İran’ın fosil enerji üretimi ile ilgili 2021 
beklentilerinin yukarı yönlü olmasına da-
yanak teşkil eden faktörleri kısaca sırala-
yabiliriz:

I. OPEC üyesi ülkelerin üst düzey yöneti-
cilerine göre İran’ın petrol üretimi yakın 

dönemde artış sinyali veriyor. S&P Global 
Platts tarafından ocak ayında OPEC üyesi 
ülkelerin üst düzey yöneticileri ile yapı-
lan standart anket ve derinlemesine mü-
lakat analizlerinin sonuçlarına göre üst 
düzey yöneticiler, İran’ın Ocak 2021’de 
günlük ham petrol üretiminin 2,1 milyon 
varil/gün seviyesinde (ortalama olarak) 
olduğunu tahmin etti. Buna kondensat 
ve doğal gaz ile ilgili tahminler de eklen-
diğinde günlük üretimin 2,8-2,9 milyon 
bandında olacağı söylenebilir. Bu, geçti-
ğimiz aylara göre hafif de olsa bir kıpır-
danmaya işaret ediyor. Bu anket çalışması 
çerçevesinde 2021’in diğer çeyrekleri ile 
ilgili tahminler Grafik-2’de sunuldu. Bir-
takım varsayımlar çerçevesinde İran’ın yıl 
sonu fosil enerji üretimi 3,5 milyon düze-
yine yaklaşabilir.

II. Mart 2021’de İran’da yeni yıl ve Nevruz 
kutlamaları nedeniyle uzun bir tatil dö-
nemi başlıyor ve tatil döneminde insan-
ların seyahatlerinde ve dolayısıyla petrol 
talebinde artış bekleniyor.

III. Ocak ayında çeşitli petrol üretim te-
sislerine üretimin artırılmasına yönelik 
bir direktifin gönderilmesi. Başta Güney 
Azadegan ve Batı Karun üretim sahala-
rı olmak üzere İran hükûmetinin çeşitli 
petrol sahalarında üretimin artırılması 
için emir göndermesi yine bu bağlamda 
oldukça önemli.

IV. Biden’ın nispeten daha “mutedil” bir 
tavır izlemesi. Biden’ın Kasım 2020 Se-

çimlerinden başarı ile çıkması ve Ocak 
2021’de göreve başlaması İran siyasi elit-
leri ve İran toplumunda psikolojik ve eko-
nomik anlamda hissedilir bir rahatlamaya 
neden oldu. Her ne kadar İran’a uygula-
nan yaptırımlar kaldırılmamış olsa da ve 
hatta bu yaptırımların kısa dönemde kal-
dırılması beklenmese de Biden’ın şu ana 
kadar yaptırımlarla ilgili “söylemi” Trump 
ile karşılaştırılmayacak düzeyde “makul” 
ve geleneksel “diplomatik” lisan ile uyum-
lu. Bu mutedil tavrın İran’ın petrol ihra-
catına olumlu bir etkisinin olup olmadığı 
henüz net değil. Bazı uzmanlar bu tavrın, 
günlük ihracatı artırma bağlamındaki 
etkisinin 50 bin varilin altında olduğunu 
vurguluyor. Nitekim resmî olarak yap-
tırımlar hâlen devrede ve ABD Hazine 
Bakanlığının hukuki ve idari olarak yap-
tırımları uygulamakla ilgili görevi devam 
ediyor. Farklı görüşlere rağmen kullanılan 
dilin az da olsa petrol ihracatını olumlu 
yönde etkileme potansiyeli var.

V. Eylül 2020-Ocak 2021 arası dönem-
de İran petrol ihracatının 1 milyon varil/
gün üzerinde olduğuna yönelik haberler. 
TankerTrackers.com tarafından yapılan 
açıklamaya göre İran Eylül 2020-Ocak 
2021 arası 5 aylık dönemde günlük ortala-
ma 1 milyon varilin üzerinde ihracat ger-
çekleştirdi. Ayrıca TankerTrackers.com 
tarafından sunulan veriye göre İran’ın 
Ocak 2021’de günlük ortalama petrol ih-
racatı 1,5 milyon varil düzeyine yükseldi  
(Grafik-1).

İran’ın fosil enerji ihracatının 2021 yı-
lındaki seyri birçok faktöre bağlı olarak 
değişecek. Biden’ın ABD Başkanı olarak 
göreve başlaması bu bağlamda pozitif 
bir gelişme. Ancak KOEP’in geleceği, İs-
rail seçimleri, İran seçimleri, Körfez ve  
Orta Doğu coğrafyasındaki gelişmeler, 
ABD-Çin ve ABD-Rusya ilişkileri, korona-
virüs salgının seyri, küresel enerji talebi-
nin toparlanma hızı gibi birçok faktör bu-
rada etkili olacak. İran bağlamında bu çok 
faktörlü ve çok katmanlı denklemde 2021 
yılında bazı olumlu gelişmeler olabileceği 
düşünülse de bizce çok büyük bir rahatla-
ma için daha vakit çok erken. İ

Grafik 2:  İran: Gaz, Kondensat ve Ham Petrol Üretimi (milyon varil / gün)
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2 Şubat 2020’de 1400 yılı Mali Bütçe Yasa 
Tasarısı, hükûmet tarafından İran İslami 
Şûra Meclisine sunulmuş ve Bütçe Tasarısı; 
148 ret, 99 kabul ve 12 çekimser oy ile Mec-
lis tarafından reddedilmişti. Bunun üze-
rine hükûmet, Meclisin verdiği tavsiyeler 
doğrultusunda Tasarı’daki bazı gelir gider 
kalemleriyle Tasarı’yla alakalı bazı notları 
düzenledi. Düzeltilen Tasarı, Bütçe ve Plan-
lama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır 
Nobaht tarafından sunularak Mecliste açık 
oturumda savunuldu. Düzeltilmiş Tasarı; 
211 kabul, 28 ret ve 6 çekimser oy ile Meclis 
tarafından kabul edildi.

Tasarı’da en temel değişiklik, kaynak kale-
minde gerçekleşti. Önceki Tasarı’da bütçe 
kaynakları 841 trilyon tümen iken düzel-
tilmiş Tasarı’da 854 trilyon tümen oldu. 
Önceki Bütçe Tasarısı’nda büyük bir tartış-
maya yol açan bütçe açıkları da bu Tasarı’da 
düzeltildi. Bütçe açığı yaklaşık 34 trilyon 
tümen azaltılarak milletvekillerinin bütçe 
açığından kaynaklı enflasyon endişesi mi-
nimize edilmeye çalışıldı. Ayrıca bütçe har-
camaları 40 trilyon tümen azaltıldı. Diğer 

önemli değişiklik ise sabit kurdu. 4.200 tü-
menlik sabit kurun verimsizliğe ve yolsuz-
luğa yol açtığını düşünen muhafazakârlar 
sabit kurun Tasarı’dan kaldırılmasını talep 
etmişti. Hükûmet bu doğrultuda adım ata-
rak temel tüketim maddeleri haricindeki 
mallarda 4.200 tümen sabit kur politika-
sını ilk 6 aylığına kaldıracak. Daha sonra 
diğer 6 ayda 4.200 tümenlik sabit kurun 
tamamen kaldırılması öngörülüyor. Buna 
ilave olarak Nobaht, düzeltilmiş Tasarı’da 
petrol satış miktarının ve tahvillerden elde 
edilen gelirlerin azaltıldığını ve memur ma-
aşları kaleminin %25 artırıldığını ifade etti.  
Ayrıca hükûmet, vergi gelirlerini yaklaşık 
25 trilyon tümen artırmış ve Ulusal Fondan 
alacağı kaynakların miktar opsiyonlarını da 
azaltmıştır.

Hükûmetin sunduğu Tasarı’nın Mecliste 
muhafazakârların çoğunluğuna rağmen bü-
yük bir çoğunlukla kabul edilmesi önemli 
bir konu başlığı olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Meclisin Tasarı’yı hızlı bir şekilde ka-
bul etmesinin en büyük nedeni hükûmetin 
Tasarı düzeltmesinde Meclisin tavsiyelerine 
neredeyse harfi harfine uymasıdır. Tasarı’ya 
olumlu bakan muhafazakâr milletvekillerin 
açıklamaları da bunu doğrulamaktadır. Söz 
konusu milletvekilleri bütün olarak Tasa-
rı’yı eksik bulsalar da Meclisin eleştirdiği 
noktaların düzeltilmesinden oldukça mem-
nun gözükmektedir. Düzeltilmiş Bütçe Ta-
sarısı’na karşı çıkanlar ise Tasarı’da büyük 
eksiklikler olduğunu savunmaktadır. En 
önemli argümanları ise ambargo ve yaptı-
rımlara rağmen hâlâ bütçe gelir kalemleri-

nin ekseriyetinin petrol gelirlerinden oluş-
ması ve sabit kur ile ilgili etkin adımların 
atılmamış olmasıdır.

Tasarı’nın hızlı bir şekilde düzeltilmesi 
hükûmetin siyasi bir hamlesi olarak görül-
mektedir. Haziranda görevi bitecek olan 
hükûmetin, devlet işlerinin bu süreçte aksa-
maması için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. 
Ancak hükûmetin siyaseten böyle bir hamle 
yapması birçok kesim tarafından eleştiril-
miştir. Ülkenin ekonomik dinamiklerinin 
temel ayağı olan Bütçe Tasarısı’nın aceleye 
getirilip düzenlenmesi bu eleştirilerin ba-
şında gelmektedir. Onlara göre mali bütçe 
birçok kesimi etkileyecektir. Ama genel iti-
barıyla hükûmetin bu hamleyi gerçekleştir-
mesi İran elitleri için daha uygundur. Bütçe 
Tasarısı’nın Mecliste sıkışıp kalması Devrim 
Rehberi Hamenei’nin hiç şüphesiz hoşu-
na gitmeyecek ve Tasarı önünde sonunda 
Devrim Rehberi’nin anayasal olarak sahip 
olduğu “hükm-i hükûmeti” hakkı ile kabul 
edilecekti.

Bütçe Tasarısı tartışmaları sonuç olarak 
İran ekonomisinde iki olası sonucu gözler 
önüne sermiştir. Bunlardan birincisi sabit 
döviz kurunun geleceği ile ilgilidir. Sabit 
kurun gelecek yıllarda birçok sektörde ve 
alandaki uygulamasının kaldırılması olası 
gözükmektedir. Özellikle muhafazakâr bir 
cumhurbaşkanıyla sabit kurla ilgili politika 
değişikliğinin hız kazanacağı muhakkaktır. 
Diğer bir sonuç ise petrol gelirleriyle ilgili 
tartışmaların şiddetleneceğidir. Son günler-
de hükûmet yetkililerinin petrol gelirlerinin 
arttığına dair açıklamaları ve artan petrol 
fiyatları; petrol ile ilgili düşünceleri pozitif 
alana çekse de ülkedeki birçok elit artık kro-
nik bir sorun hâline gelmiş petrol endüstrisi 
ile ilgili ambargo ve yaptırımların ekono-
mideki etkisini minimize etmek amacıyla 
petrolün ekonomideki rolünün azaltılması 
gerektiğini düşünmektedir. İ

Birkan Kemal Ertan

HABER ANALİZ 
18.02.2021

1400 Yılı Mali Bütçesi  
Düzeltmeden Sonra  
Kabul Edildi
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ABD’nin önemli petrol üretim merkezle-
rinden biri olan Texas eyaleti dâhil çeşitli 
eyaletlerinde son günlerde yaşanan aşırı 
soğuklar, petrol üretimini %40 oranında 
(günlük 4 milyon varil civarında) azalttı. 
Petrol arzında yaşanan bu azalma, ABD 
ham petrol stokundaki düşüş, devam eden 
“OPEC+” üretim kısıtlaması, Suudi Aramco 
Şirketinin ham petrolde Avrupa’ya yönelik 
yaptığı fiyat artışı ve genel olarak sıkılaşan 
petrol piyasaları gibi bir dizi faktörler; Brent 
petrolünün vadeli işlem fiyatını koronavi-
rüs salgınından önceki seviyeye yükseltti. 
Brent petrolün vadeli kontratları en son ge-
çen yılın ocak ayında varil başına 65 dolar 
olmuştu. WTI petrolün mart vadeli fiyatı 
ise 2021’in Şubat ayında, varil başına 60 do-
lar olan psikolojik sınırı aştı.

Petrol fiyatları 2020 yılının son çeyreğinde 
yukarı doğru hareketlenmeye başladı ve yu-
karıda da belirtildiği gibi bu hareketlenme-
nin tek nedeni ABD’de yaşanan aşırı soğuk-
lar değil. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) 
raporlarında ABD’nin petrol stoklarında 
2021 yılı Şubat ayında 5,8 milyon varil dü-

şüş olduğu kayıtlara geçmişti. Bunun yanı 
sıra varil başına 55 doların üzerine yükselen 
petrol fiyatı, ABD kaya petrolü endüstri-
sinin kârlılığını da yükseltiyor. Bir diğer 
önemli etkense salgın sonrası ekonomik 
toparlanmanın ayak seslerinin şimdiden 
duyulmasıdır.

Petrol üretimindeki son azalmalar, ham 
petrole olan talebin salgına göre azalma-
sıyla kısmen karşılanarak arz-talep ilişki-
sini bir ölçüde dengelemişti. Koronavirüs 
salgını 2020 yılında petrol talebinin günlük 
10 milyon varile kadar daralmasına neden 
oldu. Ancak 2021 yılında petrol talebinin 
günlük 6 milyon varile kadar toparlanması 
bekleniyor. Yeni aşıların da etkisiyle salgının 
yayılma hızında beklenen düşüşün, küresel 
ekonomide operasyonların hızlanması ve 
sonuç olarak da petrol ürünlerine olan ta-
lebin yükselmesine neden olması beklen-
mektedir.

2020 yılında OPEC+ çerçevesinde Suudi 
Arabistan ve Rusya, petrol fiyatlarındaki 
düşüşün önüne geçmek ve fiyatları istik-
rara kavuşturmak için üretim kesintileri 
konusunda anlaştılar. Bu anlaşma sonu-
cunda petrol arzı günlük 9,7 milyon varil 
gibi rekor bir miktarda azaltıldı. OPEC+ 
kapsamında 2021 yılı Ocak ve Şubat ayla-
rında yapılan toplantılarda küresel piyasa 
koşullarına göre belirlenen tempo ile kade-
meli olarak 2 milyon varil/gün oranında bir 
miktarın piyasaya geri dönmesi gerekliliği 
kabul edildi. Rusya’daki petrol üreticileri-
nin şubat ve mart aylarında üretimi artır-

malarına izin verilirken, aynı dönem için 
Suudi Arabistan gönüllü olarak üretimi  
1 milyon varil daha düşürme kararı aldı. Su-
udi Arabistan için Rusya ile azami ölçüde 
uzlaşarak petrol piyasasını dengede tutmak 
önemlidir. Mart 2021’de yapılacak OPEC+ 
toplantısında alınacak petrol arzını yük-
seltmeye yönelik herhangi bir karar, petrol 
fiyatlarının önümüzdeki aylarda nasıl şekil-
leneceğini belirleyecek önemli etkenlerden 
biri olacaktır.

Uluslararası petrol uzmanlarına göre petrol 
fiyatlarının varil başına 45 doların altına 
düşmesi durumunda OPEC+ ülkeleri üre-
timde kesinti yapmak konusunda; petrol 
fiyatlarının varil başına 65-70 dolar olma-
sı durumunda ise piyasada petrol arzını 
yükseltmek konusunda kolay bir şekilde 
uzlaşabiliyorlar. Ama merkezî devlet bütçe-
leri için petrol gelirlerinin önemi ve bütçe 
dengesinin sağlanması amacıyla gerekli 
olan fiyatların “başa baş noktası” (fiscal 
break-even prices) dikkate alındığında, 
küresel petrol fiyatları varil başına 50-60 
dolar bandında değiştiği ortamlarda Suu-
di Arabistan ve Rusya gibi aktörler arasın-
da uzlaşma zorlaşıyor. Tüm belirsizliklere 
rağmen 2021’de ortalama petrol fiyatının 
varil başına 45-60 dolar arasında değişeceği 
öngörüsü, uzmanlar arasında geniş kabul 
görmektedir.

Küresel petrol piyasalarının bir diğer belir-
siz noktası da ABD Başkanı Biden’ın, İran’ın 
nükleer programına ilişkin tutumu ve yap-
tırımlardaki muhtemel gevşemeyle 2021 
yılında İran petrolünün piyasaya dönme ih-
timalidir. Hatta yaptırımların yumuşaması 
konusunda ortada daha somut bir gelişme 
yokken Ocak 2021’de İran’ın, büyük bir kıs-
mı Çin’e olmak üzere çeşitli ülkelere yaptığı 
petrol sevkiyatının günlük 800.000 varil ile 
1 milyon varil arasında olduğu raporlandı 
ki bu durum, 2020 yılı ile kıyaslandığında 
artış anlamına gelmektedir. Yaptırımların 
yumuşaması durumunda İran’ın yaklaşık 
2,6 milyon varil/gün ek petrol ihracatı ka-
pasitesi mevcuttur. İran, Venezuela, Libya, 
Irak ve Nijerya gibi OPEC ülkelerinde petrol 
üretiminin seyri 2021 yılı küresel petrol pi-
yasaları açısından önemli olacaktır. İ

Kenan Aslanlı

HABER ANALİZ 
19.02.2021

Petrol Fiyatları Neden 
Yükselişe Geçti?
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10 Şubat 2021 tarihinde başlatılan, PKK’nın 
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bu-
lunan hedeflerine yönelik gerçekleştirilen 
Pençe-Kartal 2 harekâtı 14 Şubat 2021 tari-
hinde tamamlanmasına rağmen, etkileri ve 
yankıları itibarıyla bölge gündeminde üst 
sıralardaki yerini koruyor. Pençe-Kartal 2 
harekâtının diğer harekâtlardan farklı ola-
rak bölgede yarattığı etkinin esas nedeni, 
Irak bağlamında ortaya çıkardığı beklenti 
oldu. Bu bağlamda, Pençe-Kartal 2 ha-
rekâtının, diğer harekâtlardan farklı olarak, 
Sincar operasyonunun bir öncülü olduğu 
yönünde beliren algı, bu harekâta yönelik 
ilginin de en yüksek düzeyde seyretmesine 
neden oldu.

Bölgede pek çok farklı aktörün söz konu-
su ilgi düzeyiyle takip ettiği Pençe-Kartal 
2 harekâtı, özellikle Irak düzleminde iki 
aktörün daha yoğun bir dikkat ve aynı za-
manda endişeyle bu süreci takip etmesine 
de yol açtı. Söz konusu aktörler PKK/Şengal 
Savunma Birlikleri (YBŞ) ve Irak’ta Haşdi 
Şabi yapısı içinde bulunan bazı İran destek-
li milis grupları. Bu aktörler, Pençe-Kartal 2 

harekâtının olası Sincar operasyonunun bir 
öncülü olduğuna yönelik algıya en yoğun 
biçimde sahip olan aktörler olarak öne çıkı-
yorlar. Bu durum söz konusu aktörleri ciddi 
bir endişeye sürüklerken Sincar bölgesinde 
konuşlu durumda olan aktörlerden Türki-
ye’ye yönelik tehditkâr açıklamalar yapıldı. 
Bu çerçevede, Irak’taki İran destekli milis 
gruplardan olan Bedir örgütü ve Nuceba 
Hareketi’nden gelen, Türkiye’nin olası bir 

Sincar operasyonuna karşı direniş gerçek-
leştirileceğine ve Türkiye’nin hedef alına-
cağına dair açıklamalar dikkat çekti. Buna 
paralel olarak, Haşdi Şabi’nin Sincar böl-
gesine ek birlikler sevk etmesi de Sincar’a 
yönelik operasyon algısının yarattığı endi-
şenin boyutlarını ortaya koydu. Bu durum 
Sincar bölgesinde PKK/YBŞ ve İran destekli 
milisler arasında gerçekleşebilecek Türkiye 
karşıtı işbirliğinin imkânını gündeme getir-
miş bulunuyor.

PKK/YBŞ ve Irak’ta İran 
destekli milisler: Yapısal 
benzerlikler ve işbirliği 
imkânı

Türkiye’nin Sincar’a yönelik operasyonuna 

dair ortaya çıkan beklenti ve bu beklentinin 

yarattığı algı, en ciddi biçimde PKK/YBŞ ve 

İran destekli milislerde karşılık buldu. Sin-

car bölgesinde alan kontrolü sağlamış olan 

söz konusu aktörler için Sincar’a yönelik bir 

askerî harekât, bu bölgedeki etkinliğin ve 

varlığın sonlanması anlamını taşıyor. Bu du-

rum söz konusu aktörleri bir işbirliğine yön-

lendiriyor. Bu aktörlerin işbirliği zeminlerini 

birkaç farklı açıdan incelemek mümkün.

Öncelikle söz konusu aktörlerin benzer-

lik noktalarına odaklanmak gerekiyor.  

PKK/YBŞ ve İran destekli milislerin varlık 

gerekçeleri ve meşruiyet iddiaları, araların-

daki en temel benzerlik alanını oluşturuyor. 

Hem PKK/YBŞ hem de İran destekli milisle-

rin varlık gerekçeleri ve meşruiyet iddiaları 

“Irak’ta toplumun DEAŞ teröründen ko-

runması” biçiminde özetlenmekte. Meşru-

iyet iddiası bağlamında kendisini gösteren 

bu benzerlik, bu iddianın ötesinde ve arka 

planında da görülüyor. PKK/YBŞ kendisini 

Irak’ta yaşayan Ezidi halkını DEAŞ saldırı-

larına karşı koruma misyonuyla özdeşleşti-

riyor. Oysa PKK terör örgütünün stratejisi 

açısından ele alındığında, PKK/YBŞ’nin 

uzun yıllardır tasarlanan bir yapı olduğu 

görülebiliyor.

PKK’nın 1990 yılında gerçekleştirdiği 4. 

kongresinde ilk defa örgütsel söylem ve 

amaçlar doğrultusunda vurgu yapılan Ezidi 

halkı, 1995 yılındaki 5. kongrede ise örgütün 

bir uzantı kuruluşu dahilinde zikredilmiştir. 

Çağatay Balcı

GÖRÜŞ 
20.02.2021

Sincar Operasyonu,  
PKK/YBŞ ve İran Destekli  
Milisler

Bu makale ilk olarak 19.2.2021 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/sincar-o-
perasyonu-pkk-ybs-ve-iran-destekli-milis-
ler/2150293

Bölgede pek çok farklı aktörün söz konusu ilgi düzeyiyle 
takip ettiği Pençe-Kartal 2 harekâtı, özellikle Irak 
düzleminde iki aktörün daha yoğun bir dikkat ve aynı 
zamanda endişeyle bu süreci takip etmesine de yol açtı.
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Bu bağlamda PKK’nın 5. kongresinde “Kür-
distan Yurtsever Ezidiler Birliği” adında bir 
uzantı kuruluş öne çıkarılıyor, bununla bir-
likte Irak’taki Ezidi halkının örgüt tarafın-
dan mobilize edilmesine dönük karar ve tav-
siyelere yer veriliyor. Diğer yandan, Irak’taki 
İran destekli milis gruplar da, bu çerçevede 
değerlendirildiğinde, “DEAŞ’a karşı Irak 
halkını savunma” söyleminin ve iddiasının 
ötesinde bir gerçeklik kendisini gösteriyor. 
Bugün itibarıyla bir kısmı Haşdi Şabi yapı-
sını oluşturan milis gruplara bakıldığında, 
bu grupların önemli bir kısmının uzun yıllar 
boyunca İran’ın Irak’taki vekil siyasi güçleri 
biçiminde faaliyet gösterdiklerini görmek 
mümkün. Bu tablo PKK/YBŞ ve İran destekli 
milisler arasındaki benzerlik ve ortak payda-
nın ilk boyutunu ortaya koyuyor.

İkinci olarak, PKK/YBŞ ve İran destekli 
milislerin önemli bir benzerlik alanı, teh-
dit-koruyuculuk misyonu-siyasi konso-
lidasyon denklemidir. Bu yapılar, DEAŞ 
tehdidine karşı savunma ve halkın koru-
yuculuğunu bir misyon şeklinde kendileri-
ne atfederek, söz konusu tehdidin ortadan 
kalkmasının ardından siyasi konsolidasyon 
süreci içine girdiler. PKK/YBŞ bu süreç-
te, Sincar bölgesinde “Şengal Demokratik 
Özerk Meclisi” adında bir yapı oluştururken 
İran destekli milisler ise Haşdi Şabi bün-
yesinde resmî güç statüsü kazanarak siyasi 
yapı ve partiler aracılığıyla siyasi denkleme 
dahil oldular.

Türkiye’nin Sincar’a yönelik operasyonuna 
dair ortaya çıkan beklenti ve bu beklentinin 

yarattığı algı, en ciddi biçimde PKK/YBŞ ve 
İran destekli milislerde karşılık buldu. Sin-
car bölgesinde alan kontrolü sağlamış olan 
söz konusu aktörler için Sincar’a yönelik bir 
askerî harekât, bu bölgedeki etkinliğin ve 
varlığın sonlanması anlamını taşıyor. Bu du-
rum söz konusu aktörleri bir işbirliğine yön-
lendiriyor. Bu aktörlerin işbirliği zeminlerini 
birkaç farklı açıdan incelemek mümkün.

Sincar anlaşmasının ardından PKK/YBŞ’nin 
Haşdi Şabi bünyesine katılmasına yöne-
lik gerçekleştirilen girişimler, Türkiye’nin 
Irak’ın kuzeyindeki PKK varlığına karşı ha-
rekâtlarına dair karşıt tutumlar ve Irak mer-
kezi hükümeti ve IKBY ile yaşanan sorunlar 
bu zemini genişletiyor. Bu bağlamda, olası 
bir Sincar operasyonunda, böylesine geniş 

benzerlik ve işbirliği zeminlerine sahip olan 
PKK/YBŞ ve İran destekli milislerin birlik-
te hareket edebileceğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. PKK terör örgütünün bir ör-
gütsel taktik olarak benimsediği “birleşik 
cephe” taktiği ve pragmatik ittifak ilişkileri 
kurma yönelimi ile İran destekli milislerin 
“varlığını koruma” ve Türkiye’ye karşı duruş 
üzerinden prestij ve yeni meşruiyet iddiası 
elde etme motivasyonları birleştiğinde, bu 
işbirliği potansiyelinin ana hatları berrakla-
şıyor. Bu noktada belirleyici bir aktör olarak 
İran’ın etkisi ise büyük bir önem taşıyor.

İran etkisi

İran’ın Irak’taki siyasi denkleme etkisi son 
yıllarda önemli bir bölgesel dinamik olarak 

kendisini gösterdi. Milis gruplar aracılığıyla 
Irak siyasi ve askeri yapısı üzerinde etkinlik 
olanağı yakalayan İran, bir yandan da ABD 
ile bölgesel rekabetinde bu ülkeyi bir saha 
haline getirdi. Türkiye’nin Irak’ta PKK’ya 
yönelik harekâtları ve Sincar operasyonu 
beklentisi ise İran açısından bu sahanın 
önemini daha da artırdı. Zira Irak sahası 
İran açısından PKK ve milis gruplarla temas 
bağlamında merkez bir coğrafya konumun-
da bulunuyor.

İran açısından Irak genelinde ve özellikle 
Sincar bölgesindeki PKK ve milis grupların 
varlığı son derece kritik bir konumda. Mi-
lis gruplar aracılığıyla Irak’taki nüfuzunu 
koruyabilen İran, aynı zamanda PKK’yı da 
bu çerçevede bir araç olarak kullanabiliyor. 
Yaygın kanaatin aksine, İran PKK’yı yalnız-
ca Türkiye’ye karşı bir koz olarak algılamı-
yor; aynı zamanda Irak sahasında da özel-
likle IKBY özelinde bu terör örgütünü bir 
araç olarak kullanabiliyor. Bu minvalde, 8 
Aralık 2020’de IKBY’de meydana gelen kitle 
hareketlerinde İran’ın, PKK hücreleri ve mi-
lis gruplar aracılığıyla bu sürece dahil oldu-
ğu yönündeki iddialar dikkat çekmişti. Bu 
süreçte PKK’nın ve milis grupların hedefin-
de olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 
binalarına yönelik saldırılar söz konusu id-
diaları güçlendirmiş oldu.

Bu bağlamda, Türkiye’nin Sincar operasyo-
nuna ilişkin olarak İran’ın alacağı tutumun 
ciddi bir etkiye sahip olacağını söyleyebili-
riz. İran’ın, araçsal aktörler olarak gördüğü 
PKK ve milis grupların Türkiye’nin operas-
yonlarına karşı korunması şeklinde bir tu-
tum alması, PKK ve milis gruplar arasındaki 
işbirliği imkânlarını artıracaktır. Bu durum, 
PKK ve milis grupların İran açısından temsil 
ettikleri nitelik ve değer göz önüne alındı-
ğında, ciddi bir olasılık olarak önümüzde 
duruyor. Aynı zamanda, Irak sahasında bü-
yük bir sıkışmışlık içinde bulunan PKK’nın 
da hayatta kalmak adına yegâne alternatifi 
İran’la işbirliğidir. Diğer yandan, İran’ın 
Türkiye ile işbirliğine yönelik bir tutum al-
ması halinde, milis gruplar kontrol altına 
alınabilecek ve PKK savunmasız bırakılabi-
lecektir. İ
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İran’ın Sistan ve Beluçistan ilinin Seravan 
kentinde meydana gelen toplumsal hare-
ket, kısa sürede ülke gündemine yerleşti. 
23 Şubat günü, İran-Pakistan sınır hattında 
yakıt kaçakçılığı gerçekleştirdiği iddia edi-
len 10 kişinin sınır muhafızları tarafından 
öldürülmesi, olayların fitilini ateşledi. Söz 
konusu 10 kişinin ölümüne tepki gösteren 
halk, polis araçlarını ateşe verdi ve valilik bi-
nasını işgal etti. Bu girişimlere şiddetle mü-
dahale eden güvenlik güçlerinin açtığı ateş 
sonucunda yaralanan ve hayatını kaybeden 
göstericilerin de olduğu bildirildi. Yerel kay-
naklar bu süreçte 37 kişinin hayatını kay-
bettiğini iddia etti. Bölgede önde gelen din 
âlimlerinden olan Mevlana Abdülhamid, 
Beluç vatandaşların öldürülmesini ve son-
rasında halka yönelik müdahaleleri hukuka 
ve şeriata aykırı fiiller olarak tanımladı.

Bu gösterilerin, bölge halkında yoğunlaşan 
ciddi bir tepkisel birikimin dışa vurumu 
olarak ortaya çıktığını söylemek mümkün-
dür. İran’ın, şahlık yönetimi döneminden 
bu yana sosyoekonomik bağlamda en zayıf 
bölgesi olan Sistan ve Beluçistan’ın çoğun-

luğunu oluşturan Sünni Beluç halkı, uzun 
yıllar boyunca sosyoekonomik sorunlara ek 
olarak ciddi siyasi baskılarla da karşı karşı-
ya kalmıştır.

Bölgede uzun yıllardır sürmekte olan söz 
konusu sosyopolitik ve sosyoekonomik du-
ruma tepki duyan siyasi aktivistler ve dinî fi-
gürler, İran açısından ciddi bir tehdit olarak 
algılanmaktadır. Bu bölgede faaliyet gös-
teren Ensar’ul-Furkan ve Ceyşü’l-Adl gibi 
etno-mezhepsel silahlı örgütlere yakınlık 
veya üyelik suçlamalarıyla birlikte siyasi ak-
tivistlere ve dinî figürlere yönelik uygulanan 
ve son dönemde daha sistematik bir hâle 
gelmeye başlayan tutuklama ve idamların 
sürdürüldüğü Sistan ve Beluçistan’da, Sün-
ni Beluç halkının bu uygulamalara karşı bü-
yük bir tepki geliştirdiğini söylemek müm-
kündür. Bu tepki, sınır kaçakçılığı iddiasıyla 
10 kişinin öldürülmesinin ardından ayak-
lanma ve şiddet formunda açığa çıkmıştır. 
Sınır kaçakçılığının, sosyoekonomik açıdan 
yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir 
alternatif olarak görülmesi ve buna şiddetle 
müdahale edilmesi ile son dönemde artan 
siyasal baskıların bileşimi, bu ayaklanma 
ve şiddetin zeminini oluşturmuştur. Zira 
bölgede yaşayan Sünni Beluç halkı, devletin 
bu bölgenin kalkınma, işsizlik, yoksulluk ve 
kıtlık gibi temel sorunlarına kayıtsız kaldı-
ğı algısına sahiptir. Bu durum Sünni Beluç 
halkında, ayrımcılık algısının oluşmasına 
ve pekişmesine de yol açmaktadır. Bunun 
sonucunda sınır kaçakçılığı gibi yasa dışı ve 
alternatif faaliyetlere yönelen halkın bu fa-
aliyetlerine de şiddetle müdahale edilmesi, 

toplumsal açıdan bir “yaşam hakkı” sorunu-
nu ortaya çıkarmakta ve buna karşı bir kitle-
sel tepki oluşturmaktadır. Özellikle Devrim 
Muhafızları Ordusunun (DMO) bu bölgede 
kaçakçılığı kontrol altına almak adına orta-
ya koyduğu girişimler, sınır ticaretine dair 
düzenlemelerin yetersizliği ve sınır ticareti 
ile sınır kaçakçılığının muğlak bir çerçeve 
oluşturması, söz konusu olumsuz tabloyu 
derinleştirmektedir.

Bu sürecin en önemli bağlamlarından bir 
tanesi, İran’ın bölgede karşı karşıya kalmış 
olduğu iç güvenlik çıkmazıdır. Ülkedeki 
derin ekonomik krizle birlikte iç güvenlik 
kaygıları bağlamında toplumsal hareket-
leri ülke gündeminde ilk sıraya yerleştiren 
İran, bu kaygının sınırlandırılması adına 
muhalif hareketlere karşı baskı stratejisini 
izlemektedir. Bu durum özellikle Kürdistan, 
Huzistan ile Sistan ve Beluçistan illerinde-
ki etnik muhalif siyasi hareketler üzerinde 
kendisini göstermektedir. Buna bağlı olarak 
bu bölgelerde toplumsal hareketlere öncü-
lük edebilecek olan çok sayıda siyasi aktivist 
tutuklanmıştır. Fakat İran’ın söz konusu iç 
güvenlik stratejisinin bir çıkmaz yarattığı 
Sistan ve Beluçistan’daki halk ayaklanma-
sında görülmüştür. Bölgede sistematik si-
yasi baskı ile muhalif hareketlerin önüne 
geçmek isteyen İran, bu baskının toplumda 
tepkisellik oluşturarak zemin hazırladığı bir 
kitle hareketini karşısında bulmuştur. Bu 
durum, siyasi aktivistlere yönelik baskının 
kitle eylemlerini engelleme işlevi yerine, 
yarattığı tepkisellikle birlikte tam aksi bir 
sonuç üretebildiğini göstermiştir.

Bu süreç ayrıca bölgedeki etno-mezhepsel 
silahlı örgütlerin propaganda argümanla-
rına ve hareket imkânlarına da katkı sağ-
lamaktadır. Sünni Beluç halkının haklarını 
savunma iddiasıyla faaliyet yürüten söz 
konusu örgütlerin, bu süreçte halk desteği 
kazanmaları ve hareket alanlarını genişlet-
meleri açısından önemli bir toplumsal ik-
lim ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ilerleyen 
günlerde Sistan ve Beluçistan ilinde iç gü-
venlik sorununun derinleşmesini ve silahlı 
örgütlerin “intikam eylemi” olarak gerçek-
leştirebilecekleri terör eylemlerini bekle-
mek mümkündür. İ

Çağatay Balcı
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ABD Başkanı Joe Biden, 8 Aralık’ta “The 
Atlantic”te kaleme aldığı yazıda, Savunma 
Bakanı olarak atadığı Lloyd Austin’i seçme-
sinde 2011’de ABD’nin Irak’tan çekilmesi sı-
rasında gösterdiği başarının etkili olduğunu 
ifade etmişti. Söz konusu çekilme hâlâ tar-
tışılan bir konudur. Zira her ne kadar Biden 
bunu bir başarı olarak adlandırsa da bunun 
İran’a alan açtığı bir gerçektir. ABD’nin 
Irak’taki askerî varlığının azalması, İran’ın 
buranın hava sahasını kullanmasını ve Irak 
üzerinden Suriye’ye uçuş yapmasını olanak-
lı kılmıştır ve bu durum, İran’ın bölgedeki 
en büyük rakiplerinden Suudi Arabistan 
tarafından büyük eleştiri almıştır. Biden’ın 
yazısı göstermektedir ki Irak, ABD’nin Orta 
Doğu politikasında önemli bir unsur olarak 
yer almaya devam edecektir. Nitekim ABD 
Savunma Bakanı Lloyd Austin, 18 Şubat’ta 
gerçekleşen NATO Savunma Bakanları 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Irak 
güçlerini desteklemek ve DEAŞ’ın yeniden 
yükselmesini engellemek amacıyla NATO 
eğitim misyonunun bir parçası olarak Orta 
Doğu’ya daha fazla Amerikan askeri gön-
derme olasılığının kapısını açtı.

ABD yeni bir Irak stratejisi belirlemeye çalı-
şırken burada etkili olan ve birbiriyle reka-
bet hâlinde olan İran ve Suudi Arabistan’ın 
nasıl bir yol izleyeceği önem kazanmak-
tadır. İran’ın Irak için hedeflerini üç ayak 
üzerine kurduğunu söylemek mümkündür. 
Bunlar; Irak’ın toprak bütünlüğünü koru-
mak, buradaki vekil güçlerinin varlığını 
sürdürmek ve pazar erişimini korumak 
şeklindedir. Ancak İran’ın bu hedefleri ger-
çekleştirmesinin, pek çok parametrenin be-
lirleyici olduğu Irak’ta mutlak bir karşılığı 
olduğunu söylemek zordur.

İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süley-
mani ve 2014’te Irak’ta ortaya çıkan Haşdi 
Şabi Örgütü’nün Başkan Yardımcısı Ebu 
Mehdi el-Mühendis’in Ocak 2020’de Irak 
topraklarında öldürülmesiyle birlikte Iraklı 
yöneticiler arasında, İran’ın buradaki etki-
sinin sınırlandırılması düşüncesi belirgin 
hâle gelmiştir. Zira Irak yönetimi İran ve 
ABD arasındaki gerilimin ana mecrasına 
dönüşmekten son derece rahatsızdır. Bu 
bağlamda Irak’taki en üst Şii merci olan 
ve aynı zamanda Haşdi Şabi Örgütü’nün 
kurulmasını sağlayan Ayetullah Ali Sista-
ni’nin bir süredir İran karşıtı söylemlerde 
bulunması dikkat çekicidir. Sistani ile bağ-
lantılı dört grubun aralık ayı başında Haşdi 
Şabi’den çekildiğini ve paralel bir güç oluş-
turduğunu ilan etmesi ile İran’ın Irak’taki 
nüfuzu tartışmaları bir kez daha gündeme 
gelmiştir.

İran’ın Irak’taki vekil güçlerini kontrol al-
tında tutma çabasını sınırlayan önemli 

hususlar vardır. Öncelikle ABD’nin maksi-
mum baskı politikası sebebiyle yaşanılan 
ciddi ekonomik sıkıntılar, İran’ın eskisi gibi 
buraya maddi aktarımda bulunamamasına 
sebep olmaktadır. ABD’nin Bağdat yöneti-
mi üzerinde son dört yılda İran konusunda 
baskıyı artırması ise diğer önemli faktördür. 
Biden yönetiminin de bu politikayı de-
vam ettirmesi beklenmektedir. Dolayısıyla 
İran, Irak’taki alt grupları kontrol etmede 
dönemsel başarılar kazansa da ilerleyen 
günlerde bu grupların yeni bir patronaj 
arayışına girmesi ve Haşdi Şabi’nin yapısal 
ve kurumsal bir bölünmeye gitmesi yüksek 
olasılıktır. Nitekim bunun bazı emareleri 
ortaya çıkmıştır. Geçtiğimiz ekim ayında 
İran’ın resmî makamlarının Irak’taki vekil 
güçlerine herhangi bir ABD unsuruna sal-
dırıda bulunmama talimatı vermesine rağ-
men kasım ayı içinde İran’ın desteklediği 
Irak’taki silahlı gruplarından biri olan Asaib 
Ehli’l-Hak, birkaç defa ABD konvoyuna sal-
dırıda bulunmuştur.

Diğer ilginç bir gelişme ise 150 kadar mili-
tandan oluşan yeni bir Haşdi Şabi unsuru-
nun Kerkük şehrinde kurulmuş olmasıdır. 
Bu yeni grubun İran bağlantılı ya da bağım-
sız bir unsur olup olmadığı ile ilgili net bir 
bilgi olmamakla birlikte Kerkük gibi strate-
jik önemi yüksek bir yerde kurulmuş olma-
sının Irak’taki değişen dengelerden bağım-
sız olması mümkün değildir. Bu durumun 
farkında olan İran, Irak’taki nüfuzunu yitir-
memek adına vekil güçler üzerinden yürüt-
tüğü stratejiye ek olarak resmî düzeyde de 
askerî ilişkileri derinleştirme arayışındadır. 
Irak Savunma Bakanı’nın 14 Kasım’da Tah-
ran’a yaptığı ziyarete istinaden İran Genel-
kurmay Başkanı Muhammed Bakıri, yakın 
gelecekte İran ve Irak arasında askerî bir 
iş birliği olacağını söylemiştir. Her ne ka-
dar henüz Iraklı yetkililer konuyla ilgili bir 
açıklama yapmamışsa da İran’ın özellikle 
ABD’nin Irak’taki asker sayısını azaltmayı 
tartıştığı bir dönemde bu konuyu dile ge-
tirmesi tesadüf değildir. İran, ABD’nin tüm 
baskılarına rağmen Irak’taki etkisinin de-
vam edeceği mesajını verme gayretindedir.

Bu bağlamda Suudi Arabistan’ın Irak siya-
seti çok daha fazla önem kazanmaktadır. 

Dr. Bilgehan Alagöz
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2015’ten önce Suudiler, Iraklılarla iletişim 
kurmak için kritik birçok fırsatı kaçırmış-
lardır. Ancak Kral Abdullah’ın 2015’te ölü-
münden sonra Kral Selman ve oğlu Veliaht 
Prens Muhammed bin Selman, Irak konu-
sunda tutum değiştirmiştir. 2015’te Bağdat’a 
bir büyükelçi gönderilmiş, 2017’de Suudi Dı-
şişleri Bakanı Irak’ı ziyaret etmiş ve 2019’da 
Bağdat’ta durdurulmuş olan konsolosluk fa-
aliyetleri yeniden başlatılarak Irak’a 1 milyar 
dolarlık yardım paketi açıklanmıştır. Tüm 
bunlar Suudi Arabistan’ın Irak politikasının 
değiştiğinin işareti olup İran’ın buradaki 
nüfuzunu kırma hedefinin belirgin göster-
geleridir. Bu bağlamda 18 Kasım itibarıyla 
Suudi Arabistan’ın Irak sınırındaki Arar Sı-
nır Kapısı’nı ticarete açması önemlidir. Zira 
Suudi Arabistan önceki yıllarda İran’la Irak 
üzerindeki rekabetini askerî düzeyde sür-
dürürken yeni stratejisini, Irak’ta ekonomik 
üstünlük kurarak İran’ın etkisini azaltmak 
üzerine inşa etmiştir.

Öte yandan önceki Irak Başbakanı Nuri 
el-Maliki Dönemi’nde Irak ve Suudi Ara-
bistan arasında bir türlü tesis edilemeyen 
güven, şimdiki Başbakan Mustafa el-Kazımi 
Dönemi’nde oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
Bunda hem Irak’ın yaşadığı ekonomik sı-
kıntılar hem de Irak’ta giderek bir güvenlik 
sorunu oluşturan İran’a yakın vekil grupla-
rın yönetim nezdinde yarattığı rahatsızlık 
etkilidir. El-Kazımi, 10 Kasım’da yaptığı bir 
konuşmada İran’a bağlı güçleri isimleri-

ni belirtmeden eleştirmiş ve İran’ı, Irak’ın 
yabancı ülkelerle özellikle de Irak’ın yakın 
zamanda iş birliği anlaşması imzaladığı 
Suudi Arabistan ve Mısır ile yakınlaşması-
nı engellemekle suçlamıştır. Irak, memur 
maaşlarını ödeyemeyecek boyuta gelen 
ekonomik sorunlarını giderme noktasında 
yabancı yatırımı en büyük çare olarak gör-
mektedir. Bu sebeple Başbakan el-Kazımi 
için Suudi Arabistan önemli bir seçenek 
olarak belirmiştir. Dolayısıyla İran ve Suudi 
Arabistan’ın Irak’taki rekabetinin yeni odak 
noktası ekonomi olacaktır.

Hedefinde İran Nükleer Anlaşması’na dön-
mek olan Biden ve ekibi, Orta Doğu’daki 
geleneksel müttefikleriyle olan ilişkilerini 
olumsuz bir aşamaya getirmemek arzu-
sundadır. Bu bağlamda akıllara gelen temel 
sorulardan biri şüphesiz Biden Dönemi’nde 
İran ve Basra Körfezi Arap ülkeleri arasında 
barışçıl bir diyaloğun başlayıp başlamayaca-
ğıdır. İşte bu noktada en temel konu, bölge-
nin iki başat devleti olan İran ve Suudi Ara-
bistan ilişkilerinin ne yönde gelişeceğidir.

İran ve Suudi Arabistan arasında uzun za-
mana yayılmış bir rekabet vardır. Karşılıklı 
sıcak bir çatışmaya girmek yerine Irak ve 
Yemen gibi ülkelerde vekil güçler üzerin-
den bir mücadele her iki devletin de tercihi 
olmuştur. Ancak İran ve Suudi Arabistan’ın 
daimî bir düşmanlık ilişkisinde olduğu 
şeklinde bir yanlış algı vardır. İki ülke ara-

sındaki ilişkilerin Irak mecrasında yüksek 
gerilim yaşadığı 2006-2007 ve 2014-2017 dö-
nemlerinde bu ülkeler, karşılıklı adım ata-
bilmiş ve bu adımlar belli bir süre tansiyonu 
düşürmüştür. Dolayısıyla benzer bir olasılık 
önümüzdeki dönemde de söz konusu olabi-
lir. Ancak önceki döneme göre bunun ağır-
lık merkezi, askerî araçlar ya da vekil güçler 
değil ekonomi olacaktır. Zira her iki ülke de 
Irak’ı önemli bir pazar olarak görmekte ve 
buradaki payını artırmaya çalışmaktadır. 
Öte yandan Biden ve ekibi çeşitli vesilelerle 
Irak’taki asker sayısının azaltılacağını ifade 
etse de Irak’ın yaşadığı ekonomik sorunlar 
sebebiyle yakın zamanda şiddet eylemleri-
nin artması ve vekil güçlere alan açılması 
ihtimali yüksek olduğundan, ABD’nin bu 
yönde bir tercih kullanması pek mümkün 
görünmemektedir. Dolayısıyla ABD’nin göl-
gesi altında Irak pazarında etkisini artırma-
yı hedefleyen bir İran ve Suudi Arabistan re-
kabeti, yeni dönemin ana teması olacaktır.

Bununla beraber İran ve Suudi Arabistan’ın 
birbirleri ile ilgili sert politikaları devam 
etse bile uzlaşma alanları yaratma eğilimleri 
söz konusudur. ABD’nin ekonomik yaptı-
rımları ile ekonomisi sarsılan İran, korona-
virüs salgınının etkisi ile bunu daha yoğun 
hissetmiş ve yeni arayışlara girmiştir. Benzer 
şekilde salgına bağlı olarak petrol fiyatla-
rındaki hızlı düşüş Suudi Arabistan eko-
nomisini olumsuz etkilemiştir. İki ülkenin 
de yaşadığı bu ortak sorun, tıpkı 1990’larda 
olduğu gibi ekonomi odaklı bir ilişki geliş-
tirmelerinin zeminini oluşturmuştur. Nite-
kim Basra Körfezi’nin değişen dengeleri de 
İran ve Suudi Arabistan ilişkileri üzerinde 
bu anlamda etkili olacaktır. Suudi Arabis-
tan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) içinde 
giderek yalnızlaşmasına sebep olan dış poli-
tika davranışlarını değiştirme çabasındadır. 
KİK’in Katar’la yeniden ilişkileri düzelt-
me girişimi ve Kuveyt, Umman gibi İran’la 
diplomasi yürütebilen ülkelerin var oluşu, 
bölgede göreceli olarak daha uzlaşmacı bir 
siyasetin oluşması açısından umut vericidir. 
Dolayısıyla İran ve Suudi Arabistan pek çok 
açıdan rakip olmaya devam etmekle birlikte 
gerekli gördükleri alanlarda iş birliği zemini 
de yaratacaklardır. İ
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İran Meclisi, hükûmeti yargıya şikâyet 

ederek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 

(UAEA) ile yapılan anlaşmanın feshedil-

mesi çağrısında bulundu. 22 Şubat Pazar-

tesi günü gerçekleştirilen oturuma katılan 

239 milletvekilinden 221’inin kabul oyuyla 

“Yaptırımları Kaldırmak ve İran Halkının 

Çıkarlarını Korumak İçin Stratejik Eylem 

Yasası”nın icrasının hükûmet tarafından 

ihlâl edildiğine ilişkin raporun, yargıya sev-

ki onaylandı. Söz konusu oturumda, Millî 
Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun 
234. maddenin icrasına ilişkin talep metni-
ni Başkanlık Divanı üyesi Ahmed Emiraba-
di Ferahani okudu ve oylamaya gidildi. Üç 
maddeden oluşan metinde, UAEA ve İran 
Atom Enerjisi Kurumunun anlaşmasının 
ve yaptıkları ortak açıklamanın, söz konusu 
Yasa’nın açık bir ihlâli olduğu belirtilirken 
Yasa’nın tatbikinden cumhurbaşkanının 
sorumlu olduğunun altı çizildi. Meclis iç 
tüzüğünün 234. maddesi uyarınca cumhur-
başkanı ve yasayı ihlâl eden herkesin, der-
hâl yargıya havale edilmesi ve yargının, bu 

Ahmad Jawid Türkoğlu
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konuyu öncelikli bir şekilde değerlendirme-
si gerektiği ifade edildi. Meclis Başkanı Mu-
hammed Bakır Kalibaf, Twitter üzerinden 
yaptığı paylaşımda, Meclis yasasına göre Ek 
Protokol’ün uygulanmasının 23 Şubat’tan 
itibaren tamamen askıya alınacağını ve 
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
Anlaşması (NPT) kapsamındaki denetim-
lerin dışındaki her türlü erişimin kesinlikle 

yasa dışı olduğunu belirtti. Kalibaf, 7. mad-
deye göre gelecekte UAEA ile NPT dışında 
her türlü iş birliğinin Meclis kararını gerek-
tirdiğini vurguladı.

İran Meclisi 1 Aralık 2020 tarihinde Yaptı-
rımları Kaldırmak ve İran Halkının Çıkarla-
rını Korumak İçin Stratejik Eylem Yasası’nı 
onaylayarak hükûmete üç aylık ültimatom 
vermişti. Bu Yasa; İran Atom Enerjisi Ku-
rumunu, Nükleer Anlaşma’da öngörülen 
%3,67 olan uranyum zenginleştirme oranını 
%20 oranında zenginleştirmekle ve yılda en 
az 120 kg depolamakla mükellef kılıyordu. 
Ayrıca Yasa, ABD dışında Anlaşma’ya taraf 
olan diğer ülkelerin (Fransa, İngiltere, Çin, 
Rusya ve Almanya) İran’a karşı sorumluluk-
larını yerine getirmemesi hâlinde İran’ın 
gönüllü olarak uygulamakta olduğu Ek Pro-
tokol’ü durdurmakla hükûmeti mükellef 
kılmaktaydı.

Hükûmet kanadı, UAEA ile yapılan an-
laşmaların Meclisin çıkardığı Yasa’yı ihlâl 

etmediğini aksine bu Yasa’nın kapsamı dâ-
hilinde olduğunu vurguladı. İran Dışişleri 
Bakanı Cevad Zarif ise 23 Şubat’ta kişisel 
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 
“Yasa gereği Ek Protokol’ü durdurduk. Bu 
girişim, Nükleer Anlaşma’nın 36. maddesi 
ile tamamen uyumludur. Joe Biden henüz 
ABD tarafından yapılan ihlâlleri durdurma-
mıştır.” dedi.

İran Meclisi tarafından verilen üç aylık ül-
timatomun sonuna yaklaşılırken 21 Şubat 
tarihinde UAEA ve İran hükûmeti temsilci-
leri, üç aylık bir anlaşma üzerinde mutabık 
kaldı. Aynı günün akşamı UAEA Başkanı 
Rafael Grossi tarafından yapılan açıklama-
da, varılan anlaşma gereği İran’ın nükleer 
faaliyetlerine, UAEA’nın da temel doğru-
lama denetimlerine üç ay daha sınırlı bir 
şekilde devam edeceği belirtildi. İran’ın 
UAEA Temsilcisi Kazım Garibabadi’nin, 
Meclisin endişelerini gidermek için Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis ka-
rarının tam olarak uygulanmasının Tahran 
açısından oldukça önemli olduğunu ve hiç 
kimsenin bundan geri adım atmaya hakkı 
olmadığını belirterek UAEA’ya erişim hakkı 
verilmeyeceğinin altını çizdi. Garibabadi, 
“Ortak beyannamenin teknik ekinde belir-
tilen bazı izleme faaliyetlerine ilişkin veri-
ler, üç ay boyunca İran tarafından muhafaza 
edilecek ve bu süre zarfında UAEA’nın söz 
konusu verilere erişimi olmayacaktır.” dedi. 

Garibabadi, yaptırımların üç ay içinde ta-
mamen kaldırılması durumunda, verilerin 
UAEA’ya sunulacağını aksi takdirde sonsu-
za kadar silineceğini ifade etti.

22 Şubat akşamı Uzmanlar Meclisi üyele-
riyle görüşen Devrim Rehberi Ali Hamenei, 
Meclis ile hükûmet arasındaki anlaşmazlı-
ğın çözülmesi gerektiğini belirterek “Hükû-
met, yasalara uymayı kendi vazifesi bilir. 
Yasa aynı zamanda iyi bir yasadır. Ayrıca 
dikkatli olunmalıdır. Bunun gerçekleşme-
si için iki taraf birlikte çalışmalıdır.” dedi. 
İran’ın nükleer enerji konusundaki rasyonel 
yaklaşımından vazgeçmeyeceğini belirten 
Hamenei, ülkesinin yararı ve ihtiyaçla-
rı doğrultusunda gerekirse %60 oranında 
dahi uranyum zenginleştirilebileceğini vur-
guladı.

Sonuç olarak Anayasayı Koruyucular Kon-
seyi tarafından onaylanması ve Devrim 
Rehberi’nin iyi bir yasa olduğunu vurgula-
ması, Yasa’nın arkasında müesses nizamın 
olduğunu ortaya koymaktadır. Müesses ni-
zamın bu Yasa’nın arkasında durması, ABD 
ve Nükleer Anlaşma’ya taraf diğer ülkeler 
tarafından karşılıklı adım atılmadığı sürece 
tek taraflı taviz verilmeyeceğini gösterdiği 
gibi Hamenei’nin %60 oranında zenginleş-
tirme ifadesi de İran’ın, muhataplarına kar-
şı el artırdığına işaret etmektedir. İ

İran Meclisi, hükûmeti yargıya şikâyet ederek  
UAEA ile yapılan anlaşmanın feshedilmesi  
çağrısında bulundu.
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Ocak ayının başında İran, Basra Körfezi’nde 
çevre kirliliğine neden olduğu suçlamasıyla 
Güney Kore bandıralı MT Hankuk Chemi 
isimli tankeri ve içindeki 20 denizciyi alı-
koymuştu. İran ve Güney Kore hükûmetleri 
tarafından yürütülen görüşmeler neticesin-
de Tahran, gemi kaptanı dışındaki 19 mü-
rettebatın salıverilmesini kabul etmişti.

Gemiye el konulmasının ABD Başkanı Joe 
Biden’ın göreve başlamasından birkaç gün 
önce gerçekleşmiş olması, bazı uzmanlar 
tarafından İran yönetiminin ABD’nin yeni 
başkanına bir tür mesajı olarak değerlendi-
rildi. Her ne kadar İran yönetimi isnat edi-
len suçlama çerçevesinde yasal işlemlerin 
devam ettiğini söylese de aslında gemi ve 
mürettebatının alıkonulmasında esas mese-
lenin İran’ın Güney Kore’de tutarı 7 milyar 
ABD dolarını bulan dondurulmuş fonların 
iadesi olduğu biliniyor.

Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan 
bir tahmine göre yaptırımların başlamasın-
dan önce İran’ın sahip olduğu ve tutarı 85 
milyar ABD doları düzeyinde tahmin edilen 

toplam yabancı para rezervi, 2020 yılının 

sonu itibarıyla 9 milyar ABD dolarının al-

tına düştü. İran’ın Güney Kore’deki don-

durulmuş fon miktarının yaklaşık olarak 7 

milyar ABD doları değerinde olduğu tah-

min ediliyor. Açıkçası bu fonun İran’a trans-

fer edilmesi durumunda ülkenin finansal 

güvenlik bakımından bir nebze rahatlaya-

cağı düşünülüyor.

İki ülke arasındaki görüşmeler yaklaşık  

50 gündür devam ediyor. Gemi ve gemi kap-

tanının serbest bırakılması ile ilgili görüşme 

trafiğinde son günlerde önemli gelişmeler 

oldu. İran medyasında dondurulan fonların 

en azından bir kısmının iadesi ile ilgili bazı 

önemli adımların atıldığı dile getiriliyor. 

İran Merkez Bankası tarafından yürütülen 

görüşmelerden Güney Kore tarafının don-

durulan fonun belirli bir kısmını bırakacağı 

anlaşılıyor. Ancak serbest bırakılan fonun 

doğrudan İran Devleti’ne verilmesi ABD’nin 

de baskısı ile şu an mümkün gözükmüyor.

ABD Başkanı Biden İran’a yönelik “bebek 
adımları” atmaya yeşil ışık yakıyor ancak 
bir anda elindeki kozların tamamını ma-
saya koymaktan kaçınıyor. Güney Kore ile 
İran arasındaki görüşmelerde de aslında 
ABD’nin bu minvalde bir yönlendirme yap-
tığı anlaşılıyor. Nitekim Güney Kore Dışiş-
leri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama-
da; “…serbest kalacak fon miktarı hakkında 
ABD’nin de dâhil olduğu ilgili ülkelerle 
görüşmeler devam etmektedir.” deniliyor. 
Bu açıklamadan 7 milyar dolar değerindeki 
fonun tamamı yerine bu fonun belirli bir 
bölümünün (1 milyar dolarlık bir kısmı) ser-
best bırakılacağı anlaşılıyor. Kısmi tutarın 
doğrudan İran yönetimine verilmesi yerine 
serbest bırakılan paranın İran vatandaş-
larının gıda ve ilaç gibi gereksinimleri için 
kullanılmasını sağlayacak bir mekanizma 
üzerinde de görüşmeler devam ediyor.

ABD’de bu fonun serbest bırakılmasına 
muhalefet edenler de var. Bu bağlamda te-
mel endişe İran’ın bu yöntemi, fonlarını 

donduran diğer ülkelerin gemileri için de 
uygulama ihtimali. Bunun önünün açılması 
serbest ticaret ve taşımacılığı olumsuz yön-
de etkileyebilir.

Güney Kore ile görüşmeleri yürüten İran 
Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Him-
meti serbest bırakılan fonun miktarı ve 
işleme konacak mekanizmayla ilgili Gü-
ney Kore ile anlaşmaya varıldığını söyledi. 
Ancak detaylar hakkında bilgi vermedi. Bu 
bilinmeyenlere rağmen Biden yönetiminin 
İran’a yönelik bebek adımlarına yeni bir ta-
nesi daha eklenmişe benziyor. İ

Dr. Murat Aslan

HABER ANALİZ 
25.02.2021

Güney Kore-İran  
Arasında Fon Pazarlığı
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Bir seyahatname niteliği taşıyan Anadolu’ya 

ve İran’a Seyahat, Josaphat Barbaro’nun bi-

linen tek kitabıdır. Bu kitap ilk olarak 1543 

yılında İtalya’da yayımlanmış; 1873’te İngi-

lizceye çevrilen kitabın Farsça tercümesi ise 

1972’de yapılmıştır. Kitabın Türkçeye kazan-

dırılması ise 2005 yılında Tufan Gündüz çe-

virisiyle gerçekleşmiştir. Gündüz, çevirisini 

Farsçadan yaptığını ifade etmekle birlikte 

gerekli hâllerde İngilizcesine de başvurdu-

ğunu belirtmiştir.

Barbaro, eserini tarihe not düşmek ve daha 

sonra aynı coğrafyaya gidecek kişilere yol 

gösterecek bir kılavuz oluşturmak için kale-

me aldığını belirtmiştir. Kitap; Barbaro’nun 

1436-1452 yılları arasında Karadeniz’in ku-

zeyinde, Tatarlar arasında bulunduğu dö-

nem ile 1474-1478 yılları arasında İran’da* 

elçi olarak görev yaptığı dönemde edindiği 

izlenimleri aktarmaktadır. Bir tüccar ve elçi 

olarak birçok bölgeye ziyaretlerde bulunan 

Barbaro, 1494’te ülkesi Venedik’te vefat et-

miştir.

Söz konusu dönem olan XV. yüzyılın ilk ya-

rısına gelindiğinde, Anadolu ve günümüz-

deki İran coğrafyasında; Osmanlı Devleti, 

batıda Ege Bölgesi’ne ilerleyen, Akdeniz’de 

Manavgat’a kadar genişleyen, Karadeniz’de 

Trabzon’a yaklaşan sınırlarıyla güçlenmişti. 

XV. yüzyılın sonunda çökecek olan güney-

doğu komşusu Karamanoğulları Beyliği, 

Akşehir’den Kayseri’ye uzanan doğu-batı 

hattıyla güneyde Anamur ve Silifke gibi 

bölgelere hâkimdi. Karamanlıların doğu-

sunda ise günümüzdeki Malatya, Elazığ ve 

Kahramanmaraş bölgesinde yer alan Dul-

kadiroğulları Beyliği bulunmaktaydı. Daha 

doğuda ise Diyarbakır’ı alan Uzun Hasan 

Bey’in hâkimiyetinde olan Akkoyunlular; 

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 

bölgeleri ile Irak ve İran’da yer alıyordu. 

Bu devletler XV. yüzyılda birbirlerine karşı 

savaşmış; Osmanlı Devleti, sınırlarını XVI. 

yüzyılın ilk çeyreğinde Kerkük ve Musul’a 

kadar genişletmişti. Bunun yanı sıra Os-

manlı Devleti, XV. yüzyılda bu beylikler ve 

Venedikliler için ciddi bir tehditti. Barbaro, 

böyle bir ortamda elçi olarak seyahatlerde 

bulunmuş; ağırlıklı olarak Türklerin yer al-

dığı bölgelerde gördüklerini veya karşılaş-

tığı kişilerden edindiği bilgileri seyahatna-

mesine taşımıştır.

Kitabiyat
Can Akcaoğlu
05.02.2021

Josaphat Barbaro

Anadolu’ya ve İran’a 
Seyahat
Çev. Tufan Gündüz,  
Yeditepe, 3. Baskı, 2016,  
120 sayfa.

ISBN: 978-9756480380

*  Yazar, İran’daki seyahatinin 
başta dört yıl sürdüğünü ifade 
ettiyse de kitabın ilerleyen 
kısımlarında, ülkede belirli bir 
süre geçirmesinin ardından 
tercümanının vefat ettiğini, 
bunun ardından beş yıl daha 
İran’da kaldığını aktarmıştır.
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Seyahatnamesine “Ben, Venedik vatandaşı 
Josaphat Barbaro, Azak’a ve İran’a yaptığım 
seyahatlerimde gördüğüm ve duyduğum 
şeylerin hikâyesi burada başlıyor.” diyerek 
giriş yapan yazar, I. Bölüm’de Karadeniz’in 
kuzeyinde bulunan Tana’ya (Azak) yaptığı 
16 yıllık seyahatinde edindiği izlenimleri 
aktarmaktadır. Bulunduğu bölgede ve İdil 
boylarında o dönemde Tatarlar yer almak-
taydı. Yazar bölüme, ilgili coğrafyadaki 
halkların tanıtımıyla başlayarak yer ve halk 
adları, bölgenin doğal özellikleri ile ora-
da yetişen tarım ürünleri, bölgede görülen 
yeryüzü şekilleri ve o sırada bahsettiği yerin 
daha bilindik yerler ile olan mesafeleri gibi 
bilgilere yer vermektedir. Bu bağlamda Bar-
baro, kimi yerleşim yerlerinden veya nehir-
lerden bahsederken belirli yerler ile yaklaşık 
olarak uzaklığını belirtmesinin ardından, 
anlatımını “Buradan sonra yer alan toprak-
lardan bahsetmeyeceğim. Çünkü herkes o 
bölgeleri yeteri kadar tanımaktadır.” diyerek 
sürdürmektedir. Bu, -belirli bir açıdan- oku-
yucu için o yüzyılın önemli yerleşim yerleri-
nin hangileri olduğunu da göstermektedir.

Barbaro, seyahat ettiği coğrafyalarda ya-
şayan halklardan söz ederken dinlerinden 
davranış ve tutumlarına, yeme içme alış-
kanlıklarından ürettikleri besinlere kadar 
birçok ayrıntı sunmuştur. Örneğin Barbaro, 
Tana’da bulunduğu esnada Kumtepe adlı 
bir yerde defnedilmiş bir hazine olduğu 
duyumunu almış; kendisi gibi Venedikli 
olan tacirler ile görüştüğü bir akşam onlarla 
birlikte bu hazineyi bulmaya karar vermiş-
tir. Barbaro ve arkadaşları, uzun ve zorlu 
arayışların ardından, kazılarında bir karış 
derinliğindeki kül tabakasının altında, yine 
bir karış derinliğinde bulgur ve darıya rast-
lamış; hazine arayışlarını ise hava şartları 
nedeniyle bırakma kararı almıştır.

Barbaro, Tatarların yanında geçirdiği dö-
nemde, toplulukların bir yerden başka bir 
yere gidişini de ayrıntılı bir biçimde aktar-
mıştır. Gidilecek olan yere öncü muhafızla-
rın gönderilmesi ve daha sonra topluluğun 
geri kalanının varılacak yere tüm eşyalarıyla 
birlikte belirli bir düzen içerisinde, belirli 
tipte arabalar kullanarak yolculuk etmesi 
yazarı etkilemiş olmalıdır. Çünkü bu taşın-

maları titizlikle, birçok detaya yer vererek 
not etmiştir. Ayrıca yazar, Türklerin Orta 
Asya’dan beri kullandıkları otağ tipi -kendi 
deyişiyle- “ev” veya “çadır”ların kurulumu-
nu da aynı çerçevede ele almıştır. Han hu-
zuruna çıkılırken uygulanacak davranışları 
da bu kapsamda aktarmıştır. Ek olarak halk 
içinden iki kişinin arasında bir ihtilaf bu-
lunduğu zaman, nasıl mahkeme kurulup 
hakemlik yapılarak ahali içerisindeki sorun-
ların çözüldüğünü de anlatmıştır.

Barbaro ilk seyahatine dair ise Azak Denizi 
çevresi, Astrahan, Kumanya (Deşt-i Kıp-
çak), Kefe, Moskova, Novgorod, Tiflis gibi 
şehirlerden bahsetmiştir. Yazar, bu 16 yıllık 
sürecin ardından ülkesine dönmüş; daha 
sonra Akkoyunlulara, Şah Uzun Hasan 
Bey’in yanına Venedik Cumhuriyeti’nin el-
çisi olarak gönderilmiştir. O dönemde, Os-
manlı Devleti ve Venedik arasında savaşlar 
gerçekleşmiş; Anadolu’daki Karamanoğul-
ları ve Akkoyunlular, Venedikliler için Os-
manlı Devleti’ne karşı bir ittifak alternatifi 
olarak değerlendirilmiştir.

Kitabın II. Bölüm’ü, Barbaro’nun takdimi 
“Elçi olarak İran’a sefer yapan ben Josap-
hat Barbaro, Sefername’min ikinci kısmı 
burada başlıyor.” cümlesi ile sunulmuştur. 
Yazar, bu bölüme Venedik’ten Uzun Hasan 
Bey’in yanına savaş mühimmatıyla birlikte 
gittiği yolculuğunu anlatarak başlamıştır. 
Yolculuğun ilk durağı Kıbrıs olmuştur. Ar-
dından esas varış noktasına ulaşmaya çalı-
şırken geçtiği Korikos, Silifke, Tarsus, Ada-
na, Urfa, Mardin, Siirt, Hizan, Tebriz gibi 
yerleri birçok ayrıntısıyla anlatan Barbaro, 

nihayetinde Uzun Hasan Bey’in sarayına 
ulaşmıştır.

Barbaro, yolculuk sırasında geçtiği yerlere 
yönelik olarak yerleşim yerlerinin genişliği-
ni, buralarda kaç hanenin barındığını, do-
ğal özelliklerini ve yöre halkının uğraşlarını 
aktarmıştır. Bu aktarım sırasında, birçok 
yer için ülkesinden farklı şehirler ile kar-
şılaştırmalar yaparak kimi zaman daha iyi 
veya daha kötü özellikleri vurgulamış, kimi 
zaman ise bir şehrin özelliklerini okuyucu-
ya daha iyi anlatmak amacıyla bilindiğini 
düşündüğü bir başka şehre benzetmiştir. 
Kitap boyunca, ülkesinden şehirlerle karşı-
laştırmalar yaptığı alanlar arasında yetişen 
tarım ürünleri, söz konusu tarım ürünleri-
nin ve zanaatkârların ürettiği malzemelerin 
fiyatları da bulunmaktadır.

Barbaro, yolculuk sırasında geçtiği Hizan’da 
ise eşlikçileri ile birlikteyken yolu kesilmiş; 
saldırıya uğrayıp yanındakilerden kayıp ver-
miş ve bu mücadeleden ancak mektuplarla 
kendi canını kurtarabilmiştir. Güçlüklerle 
dolu yolculuğunun ardından yanına vardığı 
Uzun Hasan Bey ile birçok görüşme gerçek-
leştirmiş; sonrasında elçi olarak yanında 
bulunmak üzere kabul almıştır. Bu süreçte 
Barbaro’nun aktarımına en özen gösterdiği 
konular arasında Uzun Hasan Bey’in sara-
yının ve diğer konaklarının ihtişamı bulun-
maktadır. Bu bağlamda sarayın şeklinden 
yapımında kullanılan malzemelere kadar 
birçok ayrıntıyı aktarmıştır. Bunun yanı 
sıra Şah’ın huzuruna çıkarken yapılanlara, 
topluluk arasındaki oturma düzenine de yer 
vermiştir.
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Aktarılana göre elçilerin, ziyaretleri kapsa-

mında taşıdıkları mesajların yanında hedi-

ye götürme gelenekleri de bulunmaktadır. 

Karşılık olarak ev sahibi taraf da gelen elçi-

lere hediye vermektedir. Barbaro, Hizan’da 

uğradığı saldırıda, yalnızca kendisini ve 

iletmesi gereken mektupları kurtarabilmiş; 

Şah, durumdan haberdar olduğunu belirte-

rek zararını telafi etmeyi vadetmiştir. Yazar, 

hediyeler aldığını da aktarmış; seyahatleri 

boyunca karşılaştığı hediyeleşme mera-

simlerinin birçoğunda, alınıp verilen he-

diyelerin maddi değerlerine dair yorumlar 

da yapmıştır. Barbaro’nun Şah’ın sarayında 

olduğu dönemde, Hint Padişahı tarafından 

birkaç elçi gönderilmiş; bu kişiler berabe-

rinde kaplan, fil, zürafa, güvercin gibi çeşitli 

hayvanlar ile kumaş vb. birtakım hediyeler 

getirmiştir. Yazar, seyahatnamesi boyunca 

karşılaştığı gerek binek hayvanları gerekse 

de kesim hayvanlarının fiziksel özellikle-

rinden nakil yöntemlerine kadar birçok 

konuda bilgi vermiştir. Hint elçilerin getir-

diği hayvanlar hakkında da bilgi verirken bu 

hayvanları başka hayvanlara benzeterek ta-

rif etme yoluna gitmiştir. Burada ilgi çekici 

bir husus, Barbaro’nun bir XV. yüzyıl insanı 

olarak hayvanların işlevselliğine de vurgu 

yapmasıdır. Örneğin, zürafadan söz eder-

ken zürafanın; bacaklarını at, toynaklarını 

sığır, ağzını eşek, boynuzlarını keçininki ile 

karşılaştırarak benzetme yoluna gitmiştir ve 

zürafaya yük yüklemenin mümkün olmadı-

ğını anlatmıştır. Bu ifade, dönem insanının 

hayvanlara bakışına dair de bir ipucu ver-

mektedir.

Barbaro, Uzun Hasan Bey ile olan konuş-
malarına da yer vermiştir. Bu bağlamda Şah, 
birçok konuda Barbaro’ya danışmış, bir-
takım uygulamaların onun ülkesinde veya 
kültüründe nasıl gerçekleştiğini öğrenmek 
istemiştir.

Yazar ayrıca Akkoyunlular arasında, Şah 
gözetiminde gerçekleşen eğlencelere dair 
izlenimlerini de anlatmıştır. Barbaro, bu 
eğlencelere Şah’ın daveti üzerine katılmış; 
yeme içme oturumlarının yanı sıra güreş ve 
koşu yarışmaları gibi etkinliklerin yapıldığı-
nı kaydetmiştir. Bu türden yarışmaların ka-
zananlarına ödüllerin bahşedildiğini ifade 
etmiştir.

Barbaro, -bir kısmı Şah’ın gezileri kapsa-
mında olmakla birlikte- İran ve çevresinde 
Şiraz, Isfahan, Kaşan, Kum, Yezd, Semer-
kant, Tebriz, Hürmüz, Şuşter, Teft, Estera-
bad, Şamahı gibi yerlerin birçoğuna gitmiş; 
daha fazlası hakkında da gördükleri veya 
duydukları aracılığıyla edindiği bilgileri ak-
tarmıştır. Söz konusu yerlere yönelik olarak 
şehirlerin birbirlerine göre konumları, ara-
larında -yaklaşık- kaç günlük mesafe bulun-
duğu, halklarının geçimini ne ile sağladığı 
konularına yer vermiştir. Seyahatnameyi 
kaleme almasındaki motivasyonlardan biri 
olarak “gelecekte bölgeyi ziyaret edecek ki-
şilere kılavuzluk etme”yi gösteren Barbaro, 
buna binaen okurlarına rotalar çizmiştir. Bu 
kapsamda, Tebriz’den Çağatay bölgesine gi-
diş güzergâhında karşılaşılacak durakları ve 
Trabzon-Tebriz hattında geçilecek yerleri, 
aralarındaki mesafeleri de aktararak açık-
lamıştır.

Yazar, seyahatnamesinin genelinde birçok 

iyi ve kötü olaya yer vermiştir. Belki günü-

müzdeki birçok insandan bile fazla şehir 

gören bir elçi olarak bu tür yaşantılara te-

sadüf etmesi oldukça doğaldır. Seyahatna-

menin sonunda ise bölge halklarını tümüyle 

kötü olarak itham etmesi bir çelişki oluştur-

maktadır.

Seyahatnamenin eki olarak da Barbaro’nun 

“Müellif ’in Padova şehrinin kardinali Piero 

Baroci’ye Baltracan bitkisinin vasıflarını 

anlatmak için yazdığı mektuptur.” takdi-

miyle yazılan mektup yer almaktadır. Yazar 

burada, sözünü ettiği baltracan bitkisinin 

özelliklerinden, yararlarından, onu tüketen 

kişiyi oldukça güçlü hâle getirdiğinden söz 

etmiştir.

Kitap, tarihte çok çeşitli etkileşimlere gir-

miş Anadolu ve İran coğrafyasında bili-

nen tarihin, seyahatleri sayesinde edindiği 

deneyimleriyle Venedik vatandaşı bir XV. 

yüzyıl insanının gözünden anlatımı niteliği 

taşımaktadır. Yazar, elbette öznel bir bakış 

açısına sahiptir. Bu durum, dönemin dü-

şünce yapısı ve önem verilen konuları yan-

sıtmakla birlikte bir Avrupalı Hristiyan’ın, 

Müslüman halklar ile kendi kültürünü kar-

şılaştırması biçiminde de ortaya çıkmakta-

dır. Bu bağlamda tarihin; ülkeler, savaşlar, 

antlaşmalar, göçler gibi büyük ölçekteki ol-

gularından ziyade kendine özgü bir elçinin 

çevresindeki yaşantılar düzeyinde okunma-

sı da insanoğlunun değişen ve değişmeyen 

taraflarına yönelik ayrıntılar sunmaktadır. 

Bu çerçevede çevirmenin, bu akışı sunma-

daki ustaca dokunuşları ve gerekli yerlerde 

kullanmaktan çekinmediği, metni okuyu-

cuya daha anlaşılır kılan dipnot biçimindeki 

açıklamaları göze çarpmaktadır. Bu dipnot-

ların olası çeviri veya yazım hatalarının dü-

zeltmesini yapmasının ötesinde gerek Bar-

baro’nun geçtiği yerlere yönelik ayrıntılar 

vermesi gerekse zaman zaman tarihî arka 

plan sunması okuyucu için yararlıdır. Bu 

eser, ilgili coğrafyalar ve Anadolu’daki bey-

likler tarihi üzerine çalışanlar veya okumayı 

sevenler için ilgi çekici olacaktır. İ
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18.02.2021

Hamid İbrahimi

İran: Kısa Vadeli Toplum
“İran: Camia-yı Kutah-Müddet ve Se Mekale-i Diger”

Muhammed Ali Hümayun Katuzyan, çev. Abdullah Kevseri,  
Ney, 2011, 165 sayfa.

ISBN: 978-9641852278

10.02.2021

Oral Toğa

Humeynizm: İslam Cumhuriyeti Üzerine Denemeler
Ervand Abrahamian, çev. Mehmet Toprak,  

Metis, 2002, 165 sayfa.
ISBN: 978-9753423731

04.02.2021

Yükselen Asya’da Altay Atlı’nın konuğu  
İRAM Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur oldu.

MEDYA

01.02.2021

Çağatay Balcı

İran’da Etnik Kimlik ve Devlet
Alam Saleh, Ethnic Identity and State in Iran,  

Palgrave Macmillan: New York, 2013, 233 sayfa.
ISBN: 978-1349456765
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Tarih: 13/02/2021 Saat: 16.00

/iramcenter

TEZ SUNUMLARI 9

Mikail Devebakan

www.iramcenter.org

İran’ın Modernleşme ve 
Meşrutiyete Geçiş Sürecinde 
Önemli Bir Aktör: Mirza 
Malkum Han (1833-1908)

iSTANBUL

Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018

Çevrim İçi

Youtube/ÝRAM

*Sunum Türkçe gerçekleştirilecektir. 

13.02.2021

Mikail Devebakan’ın “İran’ın Modernleşme ve 
Meşrutiyete Geçiş Sürecinde Önemli Bir Aktör: 

Mirza Malkum Han (1833-1908)” başlıklı tez 
sunumu İRAM İstanbul tarafından 13 Şubat 2021 

tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

18.02.2021

“ABD ve Çin Mücadelesinde İran” başlıklı konferans, 
18 Şubat 2021 tarihinde Hollanda-Leiden Asia Centre 

ve Clingendael Institute of International Relations 
Merkezlerinde araştırmacı olarak görev yapan  

Dr. Mohammadbagher Forough’un katılımıyla düzenlendi.

28.01.2021-18.03.2021

İRAM İstanbul şubesi tarafından çevrim içi olarak 
düzenlenen ve Alireza Hodaei moderatörlüğünde 
yürütülecek olan Çağdaş İran’da Ayaklanmalar ve 
Devrimler Atölyesi 28 Ocak 2021’de başlamış olup 

18 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.
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08.03.2021 - 28.04.2021

İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç 
moderatörlüğündeki “Farsça Akademik Metinler” 
atölyesi 8 Mart-28 Nisan 2021 tarihleri arasında 

çevrim içi gerçekleştirilecektir. 

Youtube/iramcenter
Tarih: 27.02.2021 Saat: 16.00

/iramcenter

MAKALE SUNUMLARI 10

Dr. Halit Baş
Iğdır Üniversitesi Tarih Bölümü

Öğretim Üyesi

www.iramcenter.org

Birinci Dünya Savaşı’nda 
XIII. Kolordunun İran Harekâtı 
ve Menzil Hizmetleri

iSTANBUL

İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi, 
C 2, S 3, 2019, s. 17-65.

Çevrim İçi

27.02.2021

Dr. Halit Baş’ın “Birinci Dünya Savaşı’nda XIII. 
Kolordunun İran Harekâtı ve Menzil Hizmetleri” 

başlıklı makale sunumu İRAM İstanbul tarafından 
27 Şubat 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Tarih: 20/02/2021 Saat: 16.00

/iramcenter

TEZ SUNUMLARI 10

www.iramcenter.org

Türkiye’de İran İmajı: 
Genel Türk Kamuoyunun ve 
Seçkinlerin İran Algısı

iSTANBUL

Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İktisat Anabilim Dalı, 2020

Iran’s Image in Turkey: The Perceptions of the Turkish Elites 
and the General Public Towards Iran

Çevrim İçi

Youtube/ÝRAM

Etkinlik dili İngilizcedir.
Youtube/İRAM kanalında Türkçe alt yazılı olarak yayınlanacaktır.

Dr. Mahdieh Aghazadeh Khoei
İstanbul Aydın Üniversitesi

Öğretim Görevlisi

20.02.2021

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Mahdieh 
Aghazadeh Khoei’nin “Türkiye’de İran İmajı: Genel Türk 
Kamuoyunun ve Seçkinlerin İran Algısı/Iran’s Image in 

Turkey: The Perceptions of the Turkish Elites and the General 
Public Towards Iran” başlıklı tez sunumu gerçekleştirildi.
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TÜRKİYE

GARA

IRAK

SURİYE

09.10.2020
Irak hükûmeti ve IKBY arasında, 
PKK/YBȘ ve Hașdi Șabi’ye bağlı milis 
güçlerin Sincar bölgesinden çıkarılmasını 
öngören “Sincar Anlașması” imzalandı. 
Anlașma’ya, PKK/YBȘ ve Hașdi Șabi’den 
olumsuz tepkiler geldi.

04.11.2020
PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki Gara Kampı 
yakınlarında KDP güçleri ile çıkan 
çatıșmada 1 peșmerge öldü.

08.12.2020
IKBY’de PKK ve İran destekli milislerin de 
rol aldığı bir halk ayaklanması yașandı. 
Ayaklanmada KDP binalarına saldırılar 
gerçekleștirildi.

10.02.2021
Türkiye, Irak’ın kuzeyindeki Gara 
bölgesine yönelik Pençe Kartal-2 
Harekâtı’nı bașlattı.

14.02.2021
Pençe Kartal-2 Harekâtı’nın 
tamamlandığı açıklandı.

15.02.2021
Irak’ta “Fetih Koalisyonu” lideri Hadi 
el-Emiri, Türkiye’nin Sincar’a yönelik 
olası bir operasyonunu ülke 
egemenliğine yönelik bir tehdit 
sayacaklarını ve buna karșı 
koyacaklarını açıkladı.

15.02.2021
Irak’ta, Erbil Havaalanı ve ABD Bașkonsolosluğunu hedef alan füze saldırıları 
gerçeklești. Saldırıları, İran destekli milis gruplar Ashab-ı Kehf ve Seraya 
Evliya ed-Dem grupları üstlendi. Ashab-ı Kehf grubu, bu saldırının Türkiye ve 
ABD’ye bir mesaj olduğunu ve iki ülkenin de hedeflerinde olduğunu açıkladı.

12.02.2021-14.02.2021
Hașdi Șabi yetkililerinden Abdurrahman 
el-Cezayiri; Türkiye'nin, Gara bölgesine 
yönelik düzenlediği operasyonun kabul 
edilemez olduğunu söyledi. 
Hașdi Șabi, Sincar’a ek birlikler sevk 
etmeye bașladı.
Nuceba Hareketi ve Bedir Örgütü’nden 
yapılan açıklamalarda Türkiye’nin, 
Sincar’a yönelik olası bir operasyonunda 
bu bölgenin Türkiye’ye karșı 
savunulacağı vurgulandı.

Türkiye’nin PKK’ya yönelik olarak bașlattığı Pençe Kartal-2 Harekâtı İran destekli 
milislerin tepkisine yol açtı. Harekâtı, Sincar’a yönelik olası bir operasyonun 
öncüsü olarak algılayan milis gruplar tarafından Türkiye’ye yönelik tehditkâr 
açıklamalar yapıldı. 

17 Şubat 2021 - Güvenlik Çalışmaları

Kaynaklar: Kayhan, Al Sumaria, Mehrnews

/iramcenter

Olası Sincar Operasyonu ve
İran Destekli Milislerin Tutumu
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Amerika Kıtası
1.905.813

ABD
1.500.000

Avrupa Kıtası
1.184.552

Asya ve 
Okyanusya Kıtaları

389.107

4.037.258Toplam

Afrika Kıtası ve
Arap Ülkeleri

557.786 %47%14

%29

%10

+

YURT DIȘINDAKİ 
İRANLILARIN 
DAĞILIMI

YURT DIȘINDAKİ İRANLILARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (2020)

YURT DIȘINDAKİ İRANLILARIN SAYISAL İSTATİSTİKLERİ 

AMERİKA KITASI’NDAKİ İLK BEȘ ÜLKE

Kanada
400.000

Brezilya
2.000

Arjantin
2.000

Meksika
500

Diğer
1.313

Toplam
1.905.813

 %47

AVRUPA KITASI’NDAKİ İLK BEȘ ÜLKE

İngiltere
400.000

Almanya
319.000

İsveç
116.770

Fransa
90.000

Hollanda
52.000

Diğer
206.782

Toplam
1.184.552

Toplam
557.786

Toplam
389.107

 %29

ASYA VE OKYANUSYA KITALARINDAKİ İLK BEȘ ÜLKE

Türkiye
126.640

Avustralya
120.000

Malezya
30.000

Gürcistan
16.500

Hindistan
12.760

Diğer
83.207

 %10

AFRİKA KITASI VE ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLK BEȘ ÜLKE

BAE
357.000

Irak
110.920

Kuveyt
38.000

Katar
20.000

Suriye
10.000

Diğer
21.866

 %14

19 Şubat 2021 - İç Politika

Kaynak: MFA.ir

/iramcenter

*Küsuratlı bazı değerler yuvarlanarak verilmiştir.
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Suriye

Türkiye, Rusya ve İran’dan
Ortak Suriye Bildirisi

16-17 Şubat’ta Soçi kentinde düzenlenen Astana formatındaki 
15. toplantının ardından Türkiye, Rusya ve İran’dan ortak bir 

açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

Suriye Arap Cumhuriyeti’nin 
egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve 
toprak bütünlüğüne; BM Şartı’nın 
amaç ve ilkelerine olan 
bağlılıklarını yinelemiştir.

Gayrimeşru öz yönetim teşebbüsleri 
dâhil komşu ülkelerin millî güvenliğine 
halel getirecek ayrılıkçı gündemlere 
karşı durma yönündeki kararlılıklarını 
vurgulamıştır.

DEAŞ ve DEAŞ’la bağlantılı tüm diğer 
gruplar ile BMGK tarafından terör örgütü 
olarak belirlenen diğer örgütlerin ortadan 
kaldırılması konusunda iş birliğinin devam 
ettirilmesinde mutabık kalmıştır.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 
durumu ayrıntılı olarak gözden 
geçirmiş, sahada sükûnetin sağlanması 
için İdlib’le ilgili bütün anlaşmaların 
uygulanması gerektiğini vurgulamıştır. 

Suriye'nin kuzeydoğusunu ele alarak 
bu bölgede uzun vadeli güvenliğin, 
ülkenin egemenlik ve toprak 
bütünlüğü temelinde sağlanabileceği 
hususunda mutabık kalmıştır.

İsrail'in Suriye'deki uluslararası hukuka 
aykırı, bölgedeki istikrar ve güvenliği 
tehlikeye atan ve süregelen askerî 
saldırılarını kınamış, bu saldırıların 
durdurulması çağrısı yapmıştır. 

Özellikle salgın döneminde 
uluslararası insancıl hukuka aykırı olan 
tüm tek taraf lı yaptırımları kınamış, 
Suriye’de aşılamaya öncelik verilmesi 
çağrısında bulunmuşlardır. 

19 Şubat 2021 - Dış Politika

Kaynak: DHA

/iramcenter

TARAFLAR;



52 İRAM BÜLTEN  |  ŞUBAT 2021

İNFOGRAFİKLER

Tabatabai, RAND kurulușunda araștırmacı ve 
aynı zamanda Georgetown Üniversitesinde 
güvenlik çalıșmaları alanında misafir yardımcı 
doçent olarak çalıșmaktaydı. 
(CNAS) 

Tabatabai, radikal Fars milliyetçisi ve İran’ın önde 
gelen siyaset teorisyenlerinden Seyid Cevad 
Tabatabai’nin kızıdır. 
(İRAM)

Tabatabai maksimum baskı politikasına yönelik 
“Taktik düzeyinde bașarılı oldu ancak stratejik 
düzeyde sonuçsuz kaldı.” açıklamasında 
bulunmuștur. 
(Farsnews)

Uluslararası güvenlik, nükleer ve Orta 
Doğu uzmanı olan Tabatabai; sık sık 
Foreign Affairs, The Atlantic ve Bulletin 
of the Atomic Scientists gibi muteber 
yayınlara katkıda bulunmuștur.
(MEI)

Ariane Tabatabai 
Kimdir? 

ABD Dıșișleri Bakanlığı, İran asıllı akademisyen 
Ariane Tabatabai’yi Silahların Kontrolü ve 
Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Bakan 
Yardımcısı Kıdemli Danıșmanı olarak atadı. 
(Farsnews)

Tabatabai’nin 2009 yılındaki tartıșmalı 
Cumhurbașkanlığı seçimlerinde İran’da olduğu ve 
seçim sonuçları için arkadașlarıyla birlikte 
protestolara katıldığı bilinmektedir. 
(Belfer Center)

İran’la imzalanan Nükleer Anlașma hakkında da 
sıklıkla yazı yazan Tabatabai, her anlașma gibi bu 
Anlașma’nın da mükemmel/kusursuz olmadığını 
belirtmiștir. 
(Belfer Center)

22 Şubat 2021 - Dış Politika/iramcenter

*Ariane Tabatabai’nin babası Cevad Tabatabai 
(solda, Cumhurbașkanı Ruhani ile birlikte)
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UAEA
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

U A E A  B A Ş K A N I  R A F A E L  G R O S S I ’ N İ N  
İ R A N  Z İ Y A R E T İ

S O N U Ç

23 Şubat 2021 - Dış Politika

Kaynaklar: Tagesschau, Spiegel, N-TV.de, 
Deutschlandfunk, Luxemburger Wort 

/iramcenter
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24 Şubat 2021 - Toplum / Kültür/iramcenter

Panel

Tez Sunumu

Makale Sunumu

Konferans

Okuma Grubu

Dönem(Bahar, Yaz ve Güz)
 Farsça Seminerleri 

Kış Okulu

Güz Okulu

İhtisas Seminerleri

13

8

5

5

3

3

3

1

1

1

Atölye

İRAM 2020 ETKİNLİKLERİ

2020’de İRAM tarafından düzenlenen 
Farsça seminerleri, 

atölyeler, okuma grupları, kıș okulu,
güz okulu ve ihtisas seminerlerinde 

toplam 2.203 kișiye eğitim sağlandı.

Farsça Seminerlerinde Alanında Uzman Hocalar Tarafından

1.881 Saat Boyunca 1.165 Kiși

Bahar Dönemi Farsça Seminerleri 5 Ayrı Sınıfta 100 Kiși 

Yaz Dönemi Farsça Seminerleri 17 Ayrı Sınıfta 750 Kiși 

Güz Dönemi Farsça Seminerleri 12 Ayrı Sınıfta 315 Kiși 

13 Atölyede Toplam 458 Kiși

3 Okuma Grubunda Toplam 53 Kiși 

14 Seminerden Olușan Kıș Okulunda 115 Kiși 

16 Seminerden Olușan İRAM İhtisas Seminerlerinde 92 Kiși 

10 Seminerden Olușan Güz Okulunda 320 Kiși

2020 yılında İRAM’da toplam 43 etkinlik gerçekleștirildi.



İran Düşünce Tarihi 
üzerine bir  
kaynak eser

Editörler
Hakkı Uygur & Abdulla Rexhebi
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Reklam ve iş birliği fikirleriniz için 
info@iramcenter.org  

adresine e-posta gönderebilirsiniz.



İRAMONİT AYLIK DERGİ KAPAK İÇİ

Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde 
bandrol taşıması zorunlu değildir.



İRAMONİT AYLIK DERGİ ÖN KAPAK

İRAN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Oğuzlar Mah. 1397. Sok. No: 14, 06520 
Balgat/Çankaya/Ankara

Tel: +90 (312) 284 55 02-03  
Faks: +90 (312) 284 55 04  
e-posta: info@iramcenter.org 

www.iramcenter.org

İRAN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İSTANBUL

Üst Zeren Sok. No: 40, 34330 
Levent/Beşiktaş/İstanbul

Tel: +90 (212) 264 35 81 
Faks: +90 (212) 264 35 18  
e-posta: iramistanbul@iramcenter.org

www.iramcenter.org

İRAM HAKKINDA

İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası 
ilişkilerde dikkate alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü 
tarihî ilişkiler, sınır komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok 
yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir 
düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle 
İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz dosyaları hazırladığı 
gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı gereksinimini 
karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, atölye, 
ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de 
İran’a ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını 
paylaşabilecekleri bir platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan 
güvenliğe, Şiilikten toplum ve kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim 
içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır. Hâlihazırda yerli ve yabancı partnerleri 
ile çok sayıda proje çalışmasını sürdüren İRAM, elinizdeki İRAM Bülten’i siz değerli 
okuyucularına sunmaktan mutluluk duyar.

ŞUBAT 2021İran’da  
Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerine Düşük 
Katılım Endişesi
s. 11

Biden’ın Muhtemel 
İran Anlaşması ve 
Bölgesel Etkileri
s. 17

1400 Yılı Mali Bütçesi 
Düzeltmeden Sonra 
Kabul Edildi
s. 29

Sincar Operasyonu, 
PKK/YBŞ ve İran 
Destekli Milisler
s. 31

          SAYI  

05 


